
 
 

 
HÄNDER I S:T PETER 

Torsdag 2 mars 2023 

12.00 – 15.00 Öppen kyrka 

13.00 berättar Gunnel Borden 

om vardagsliv i USA på 70-

talet. 

18.00 På spåret 

 

Söndag 5 mars 2023   

11:0o Gudstjänst 

Predikan: Jenny Arnerlöf  

Medverkan: Anders Segersson  

Orgel: Johan Wallin 
Bibeltexter: Psalm 130, Jesaja 
61:1-3, Hebreerbrevet 11:23-27, 
Markusevangeliet 14:3-9 
 

VIKTIG INFORMATION 

• Den första fredagen i mars 
är det alltid världsböndagen. I 
år har materialet förberetts av 
kvinnor i Taiwan med temat 
”Jag har hört om er tro”. 
En gudstjänst på denna 
viktiga dag som främjar 
ekumenik och kulturell 
mångfald sker nu på fredag i 
Immanuelskyrkan kl.18:30-
20:00.  

• Årsmöteshandlingar sänds 
ut till medlemmar under 
veckan och finns tillgängliga 
på söndag.  

 
 
 
 
 
 
 

Tankar inför söndagen 
Vad är det som ger styrka till tro? I vår alltför rationella tid är 
bibelstudium och bön kanske de mest självklara svaren. Det är rätta och 
riktiga saker att prioritera för att utveckla och styrka vår tro. Men det finns 
också ett svar på frågan som är mindre uppenbart, fast inte mindre viktigt 
för det. Svaret jag syftar på är skönhet. Att lägga märke till skönhet, låta sig 
drabbas av den, är styrkande för själen. Här syftar jag inte på en ytlig eller 
tillgjord fasad där allt som betraktas vara bristande har redigerats bort.  
 
Jag tänker på gångna tiders förståelse av skönhet som något som fångar 
vår uppmärksamhet och på ett paradoxalt sätt väcker känslor av 
tillfredsställelse och längtan som inte motverkar varandra. Den som har 
drabbats av skönheten i en rättvis och god handling får ett tillskott av mod 
att stå upp för det de själva tror. När vi drabbas av skapelsens skönhet får 
vi insikt om tillvarons delar och helhet – vi anar den gode Skaparen vars 
strålglans lyser genom skapelsen. Men hur relaterar allt detta till 
kommande söndags tema, ”Den kämpande tron”? 
 
Jag hittar skönhet som ett tema i alla av den kommande söndagens 
Bibeltexter. Mest tydligt dock i episteltexten där det står att det nyfödda 
barnet Moses skönhet ingjöt mod i hans föräldrar att trotsa Faraos vidriga 
påbud att alla gossebarnen skulle dräpas. Skönhet väckte mod i dem att 
trotsa Egyptens förtryck, och underbart är att förtryckarens egen dotter 
också greps när hon såg barnet Mose. 
 
”Skönheten är världens räddning”.  Det skrev den briljante ryska 
författaren Fyodor Dostoevsky i Idioten. Bland akademiker finns det 
många olika meningar om vad Dostoevsky menade med påståendet.  Jag 
har inte så mycket att tillföra den debatten, men ser i frasen två viktiga 
poänger jag vill lämna er med. 1. Berättelsen om Kristus är en berättelse 
om obeskrivlig skönhet som på ytan inte var skön. Dostoevsky lät sitt liv, 
på djupet formas av den kristna tron. 2. Skönhet har en förmåga att både 
ingjuta mod men också att förena grupper som annars hade varit skilda, 
även fientliga mot varandra. Vilka källor till skönhet har styrkt din tro eller 
ingjutit mod i dig?  

Jenny Arnerlöf 
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Andra söndagen i Fastan 

”Den kämpande tron” 
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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 

 


