
 
 

 
Torsdag 16 februari 2023 

12:0o – 15:00 Öppen kyrka 

”Psalm och sång”. Vi utforskar 

Psalmbokens skatter. 

 

18:00 På Spåret. Vi studerar 

texterna från gångna söndagen, 

Det levande ordet. Alla är 

välkomna! 

 
Söndag 19 februari 2023 

11:0o Gudstjänst 

Predikan: Jenny Arnerlöf  

Sång: Laila Johansson och 

AnnBritt Sjödin 

Orgel: Johan Wallin 
Bibeltexter: Höga visan 8:6-7, 
Andra Korinthierbrevet 5:14-
21, Markusevangeliet 10:32-45 
Psaltaren 86:5-11 
 
 

VIKTIG INFORMATION 

Equmeniakyrkan har ordnat 

material som kan hjälpa den 

som vill använda fastans 40 

dagar som ett sätt att gå 

djupare i sin tro. Resurserna 

hittar du här på samfundets 

hemsida.  

                   
 
 
 
 
 
 

Diverse tankar om kärleken 
I skrivande stund är det Alla hjärtans dag. Under senaste veckan har radio och 

tidningar (säkert också television) berört dagen i reportage av olika slag. Jag har 

slagits ännu en gång över hur det offentliga samtalet om kärlek handlar nästan 

exklusivt om dejting, sex och par kärlek. Har vi glömt att det är möjligt att leva ett 

liv rik på kärlek också utan en parrelation? Inget ont om parrelationer, men 

vänskap är även grunden för den exklusiva kärleken som parrelationer går ut på. 

Detta brev har blivit något av ett gnäll, och det är ett tråkigt sätt att hantera ett så 

viktigt tema som Kärlekens väg! 

 

Det råder mycket förvirring kring vad kärleken är, och det är inte så konstigt. Det 

är ett stort ord med en innebörd som är nästan lika stor som Gud själv – nästan, 

men inte fullt ut.  För som en klok person skrev, ”Att säga att kärleken är Gud är 

[en] romantisk idealisering. Att säga att Gud är kärlek är antingen det sista 

halmstrået eller den yttersta sanningen.” Givetvis tycker jag att det är den yttersta 

sanningen, men att tala i termer av den yttersta riskerar att göra kärleken ännu 

mer otillgänglig och obegriplig. 

 

Vi behöver underkategorier eller metoder för att göra kärlek och dess stadier 

begripliga. En bra modell för att förstå vår egen tillväxt i kärleken har vi fått från 

Bernard av Clairvaux. Han var en Cistercian abbot i Frankrike under 1100-talet 

som skrev om fyra stadier av kärlek till Gud (Han skrev också 86 predikningar om 

Höga visan – en bok med bara åtta kapitel!).   

 

Först, enligt Bernard, är den mänskliga naturen svag och begränsad att älska och 

tjäna sig själv för sin egen skull. Sedan börjar vi älska Gud på grund av det Gud 

gör för oss. Därefter, när vi kommer till insikt om Guds godhet, älskar vi Gud för 

Guds egen skull (här brukar vi stanna länge menar Bernard). Till sist älskar vi oss 

själva för Guds skull. Jag tror att vi rör oss fram och tillbaka mellan dessa stadier 

under vårt livs vandring. På något sätt är vi alla noviser på kärlekens väg. Men en 

viktig lärdom som jag har upptäckt under min vandring är detta: gör inte saker 

för att bli älskad – gör saker för att du är älskad. Kanske fördjupar vi oss 

i den tanken på söndag. Hoppas att vi ses! Och för att vara tydlig: Du är älskad! 

Vad vill du göra på grund av det? 

Jenny Arnerlöf  
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Fastlagssöndagen 

”Kärlekens väg” 
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Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka 
 

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer: 
 Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se  

Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se 
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm 

 

https://equmeniakyrkan.se/tro/fastan/
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