
 
 

ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN 
”Påskens vittnen” 

Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden! 

Vi har firat påsk – en annorlunda påsk på många sätt. Men det urgamla påsk-ropet gäller 
oavsett hur vi har det, oavsett vad som händer runt omkring oss. 

I måndags, Annandag påsk, handlade bibelberättelsen om hur några lärjungar var på vandring. 
De var trötta, besvikna, förvirrade och undrade över vad som hade hänt. De gick och 

samtalade med varandra för att, om möjligt, bringa någon klarhet i hur de skulle förhålla sig 
till det de varit med om och vad framtiden nu skulle komma att betyda för dem. 

Många av oss upplever idag en liknande situation och undrar över vad är det som händer och 
hur ska vi förhålla oss till det? Vad kommer morgondagen och framtiden att innebära? 

På bara några dagar förvandlades det som var vårt normala liv till något som tidigare varit helt 
otänkbart. Coronapandemin tog sitt grepp om oss. Ingenting är längre sig likt också vi kan bli 

trötta, besvikna och förvirrade. 
Lärjungarna fick uppleva att det kom en man och gick vid deras sida. De fick förklara och 
sätta ord på det som de upplevt. När kvällen kom så delade de måltiden med varandra. Då 

förstod de vem det var som de hade haft sällskap med – det var Jesus. 
Vi får också ha en som går, kanhända osedd, vid vår sida. Då vi sätter ord på våra tankar, i 
samtal med varandra och med honom som finns där nära oss, gör vi det som vi är med om 
gripbart. När vi delar det vi har, kanske inte bröd, men en tanke, ett telefonsamtal, en god 

gärning, en bön så kan också våra ögon öppnas så att vi ser och förstår att vi vandrar 
tillsammans med Jesus. Då kan vi förstå att allt det som sker inte kommer ur Guds händer, 
men allt som händer vill han ta i sina händer. Så kan vi få vara påskens vittnen som berättar 

om Jesus som alltid vandrar vid vår sida och är med oss mitt i det ofattbara. 
 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
Som du vet händer det till synes inte så mycket i S:t Peters kyrka just nu. Verksamheten är 

sedan Långfredagen pausad, men det betyder inte att S:t Peters församling är pausad. 
Församlingen lever och är i verksamhet även om det nu sker på andra vägar än de vanliga. Du 

kommer att få två brev i veckan, Veckobrevet och en helghälsning med en andakt inför 
kommande söndag. Församlingsmedlemmar 70+ får telefonsamtal från någon av de anställda. 

Vi hjälper gärna till med praktiska saker, som att handla, gå till apoteket eller annat som du 
behöver hjälp med. Det som vi alla kan göra är att omsluta varandra och andra med bön. 

Kanske kan du också ringa ett telefonsamtal så att någon får en möjlighet att sätta ord på sin 
oro och få hjälp att upptäcka att Jesus går med oss, mitt i det svåra och annorlunda. 

Styrelsen funderar över möjligheten att ha kyrkan öppen för bön och ljuständning och man ser 
över möjligheterna att live sända andakter, via Facebook. Mer information kommer. 



Om du som får detta Veckobrev inte tillhör församlingen är du ändå välkommen att höra av 
dig om du behöver hjälp, samtal eller vill få helghälsningarna. 

Behöver du prata med någon finns pastor och diakonarbetare tillgängliga via telefon: 070-660 
16 29 (Solveig Högberg), 073-663 78 27 (Jonas Rova) 

Ytterligare en möjlighet till bön och gemenskap får vi genom Equmeniakyrkan. 
Equmeniakyrkan har ca 600 församlingar runt om i landet. Vi knyts nu samman i en stor 

bönekedja. 
S:t Peters församling får förbön från Equmeniakyrkan i Falköping och vi ber för 

Johanneskyrkan i Lindome. 
 
 


