
 
 

 

 

Skärtorsdag 14 april 2022 

17:00 Korsvägs-utställningen 

öppnas & presenteras 

19:00 Nattvardsandakt 

Medverkande: Sune Fahlgren och 

Jenny Arnerlöf 

Orgel: Göran Grahn 

 

Fredag 15 april 2022   

10:00-17:00 Korsvägs-

utställningen  

18:00 Gudstjänst 

Predikan: Jenny Arnerlöf 

Medverkande: Carl Lagerquist 

Orgel: Johan Wallin 

Obs! lägg märke till tiden! 

 

Söndag 17 april 2022   

11:0o Påskdagen gudstjänst 

Predikan: Carl Lagerquist  

Medverkande: Jenny Arnerlöf 

Orgel: Göran Grahn 
Bibeltexterna för hela helgen är 
från Lukasserien. 

 

VIKTIG INFORMATION 
• Diakonin är en viktig del av vårt 
arbete som församling.  Alla kan 
inte vandra, men alla kan be. Du 
som vill delta i mackfabrikens glädje 
är varmt välkommen!  Hör gärna av 
dig till Pastor Anders Segersson för 
att ställa frågor eller anmäla dig: per 
telefon 073 600 5609 eller via mejl: 
diakon@stpeterskyrka.se. 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 

Tankar inför påskhelgen 
Evangeliernas skildringar av Jesu korsfästelse kan vara särskilt 

gripande och berörande när vi hör berättelsen, men filmatisering av den 

kommer alltid till korta. Även vår tids bästa försök, The Passion of the 

Christ som släpptes 2004, berörde mig inte med samma effekt som 

Bibeltexterna gör när vi hör dem i gemenskap med andra troende. 

Filmversioner av en bekant berättelse riskerar att begränsa mer än vad 

den utvidgar och vi blir konsumenter av innehåll snarare än deltagare 

genom vårt sinne.  

Evangeliernas skildring av Jesu sista kväll med sina närmaste vänner 

och korsfästelsen har många bottnar.  Genom att följa med i Påskens 

händelser varje år berör den oss på nya och ibland oväntade sätt.   

Något som kan hjälpa oss att erfara berättelsens komplexitet är konst 

som stimulerar och engagerar vårt eget sinne och bildningsförmåga. 

Konstverk kan vara ett stöd i att utforska och bearbeta frågor om 

berättelsens detaljer och mening för oss själva.   

Jag kan berätta och förklara kyrkans lära om vad som hände på korset - 

att Jesus vann seger över ”Synd”, en makt som har för avsikt att förslava 

och förstöra skapelsen. Undervisning och förklaring har en viktig plats i 

församlingens liv.  Men att ha en uppfattning om kyrkans lära kan inte 

ersätta vad som sker när vi samlas kring berättelsen i åminnelse av Jesus 

Kristus lidande, död och uppståndelse.  

I år gör vi något nytt kring Påskhelgen.  För att hjälpa oss själva möta 

berättelsen om Jesu lidande och död på nytt, och i ett försök att göra den 

mer tillgänglig för nyfikna människor, har vi en särskild utställning i 

kyrksalen. Jag hoppas att så många som möjligt av er kan uppleva den, 

men även om ni inte kan vädjar jag till er att be för denna satsning! Be 

vad Guds Ande leder er att be, men gärna också att berättelsens glada 

budskap når fram: att Gud har gripit in å våra vägnar för att rädda oss 

från makter som vi på egen hand är maktlösa inför.  

Må ni känna Guds mäktiga kraft att rädda och ge liv! Jenny Arnerlöf 
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Stilla veckan - ”De tre heliga dagarna”
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Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka 
 

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf  

SMS eller mejla 070 306 6346, pastor@stpeterskyrka.se 

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12 Stockholm 
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