
 
 

 
  

Torsdag 23 februari 2023 

12.00 – 15.00 Öppen kyrka 

13.00 berättar Johan Wallin 

och flöjtisten Erik Sunnerstam 

om ett liv där de haft musiken 

om ledsagare. 

18.00 På spåret 

 

Söndag 26 februari 2023   

11:0o Gudstjänst 

Predikan: Solveig Högberg  

Sång: Andreas Bergström 

Orgel: Göran Grahn 
Bibeltexter: Psalm 31:2-6, 
Första Mosebok 3:1-13, 
Hebreerbrevet 5:7-10, 
Markusevangeliet 1:12-13 
 

VIKTIG INFORMATION 

Idag börjar den 40 dagar långa 
förberedelsetiden inför Påsken; 
Fastan. 
Equmeniakyrkan tipsar om att 
varje dag ta en 30 minuter lång 
friskvårdspromenad och 
kombinera den med att be 
under vandringen. 
Tillsammans med dina egna 
förbönsämnen så finns varje 
dag gemensamma böneämnen i 
Equmeniakyrkans sociala 
kanaler. 

                   
 
 
 
 
 
 
 

Tankar inför söndagen 
Vad gör vi när livet blir svårt? Det är en adekvat fråga att ställa både för att 

kommande söndags tema talar om prövningar, men också för att vi lever i 

en tid när vi möter och drabbas av så mycket svårt som vi ibland inte kan 

förstå och hantera. 

I Bergspredikan säger Jesus: ”Gör er inga bekymmer för morgondagen”. 

Det är verkligen lättare sagt än gjort! Så fortsätter han att säga ”Var dag 

har nog av sin egen plåga”. Det gör ju inte saken bättre!  

I Eugene Petersons tolkning av Bibeln ”The Message” får vi en lite 

annorlunda förståelse av Jesus ord: ”Rikta all er uppmärksamhet på vad 

Gud gör i detta nu. Gud hjälper er att ta itu med de problem som dyker 

upp när de väl dyker upp.” 

Av det kan vi lära oss att vi inte är skyddade från att möta problem, 

prövningar och det svåra men det betyder inte det är vårt fel eller att det är 

fel på oss. 

Vi kan känna skuld över det vi möter och hanterar fel, ångra det och börja 
om igen. Men vi behöver inte känna skam, det behöver inte gå på vår 
självkänsla, på vem vi är. 
Vi får hålla isär skuld och skam. Skulden har att göra med vad vi gör, 
skammen med vem vi är. 
 
Tomas Boström formar den sanningen med sina egna ord i sången ”Ovan 
där”: ”Genom stormar, genom dån, genom stress och mediabrus har vi 
letat efter mening och i mörkret efter ljus. Men en gryningsmorgon röd 
bortom liv och bortom död så förstår vi lite mera pö om pö. Pö om pö får vi 
alla svar. Vem och varför, när och hur och var. Allt ska då förklaras. I den 
tid det tar så förstår vi lite mera pö om pö.” 
 
Så mitt enkla svar på den stora frågan: Vad gör vi när livet blir svårt? 
är att komma ihåg att Gud finns mitt i. Ha tillit till det! Du är inte ensam 
eller övergiven. Han vill ge dig kraft. Han vill hjälpa dig att gå kärlekens 
väg, utan att ta omvägar, han vill hjälpa dig att våga gå igenom prövningar 
och svårigheter. Lösningen ligger aldrig i att undvika eller gå omvägar. 
 
Solveig Högberg 
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Första söndagen i Fastan 

”Prövningens stund” 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8_:_e_ _s_ön_d_a_g_ _e_f_t_e_r_ 
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_ _ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8_:_e_ _s_ön_d_a_g_ _e_f_t_e_r_ 
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_ _ 

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 
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