
ÄLVSJÖKYRKANS INFORMATIONSBLAD NR 3 - 2021
ÅRGÅNG 70

APRIL - MAJ

            Informationsblad 

1

Besök oss på www.alvsjokyrkan.se, Facebook, Youtube eller Instagram

http://www.alvsjokyrkan.se
https://www.facebook.com/alvsjokyrkan
https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
https://www.instagram.com/alvsjokyrkan/
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• Pastorn har ordet

• Våra digitala sändningar

• Påsktidens andakter

VÅR VERKSAMHET JUST NU
Nu har vårsolen börjat lysa och vi gläder oss över snödroppar och vintergäck som tittar fram i 
trädgårdarna. Men pandemin är långt ifrån över och vi fortsätter att leva med restriktioner även 
om vi hoppas på vaccinationerna. Det innebär att vi får fortsätta med vår verksamhet 
huvudsakligen digitalt även i vår. 

Vi fortsätter att livesända våra gudstjänster via Älvsjökyrkans youtubekanal och gläds åt alla som 
på detta sätt kan delta i vårt gudstjänstliv. I februari provade vi möjligheten att vara med i ett 
digitalt nattvardsfirande hemma i vårt hem. Det blev en fin möjlighet som vi kommer inbjuda till 
fler gånger i vår.  Vår kyrka är också öppen varje onsdag kl.11-13 och varje söndag kl.18-20 för 
den som vill komma och tända ett ljus och ha en enskild andakt. 

I vår inbjuder vi vid några tillfällen till Öppet kyrkfika i trädgården bakom kyrkan. Vi gör det på ett 
Coronasäkert sätt, håll utkik i programmet vilka tider som gäller.

Styrelsen gläds åt att vi kunde genomföra vårt digitala årsmöte och tackar alla som deltagit och 
medverkat. Vi planerar ett församlingsmöte den 25 april kl.15 som blir via Zoom-länk. Styrelsen 
har också beslutat att tillsammans med Equmenia inbjuda alla som vill till ett par digitala 
samtalsforum där vi får möjlighet att tillsammans samtala om vad vi vill göra i vår kyrka, vad vi 
brinner för och hur vi över generationsgränserna kan möta våra barn och unga. Datum för detta 
är planerat till den 7 april kl.19 och den 20 maj kl.19. 

Varmt välkomna att delta i det du har möjlighet till. 

Margareta Smedberg Andersson, Ordförande

Tillbaka till förstasidan 1
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HUR FÖRHÅLLER DU DIG TILL ”TOMHETENS 
OCH INTETS GRÄNS?”
För några år sedan såg jag ett TV program där en åldrad man satt 
i en enslig stuga i en länstol på en altan som vette rakt ut mot 
havet. I bakgrunden ringde telefonen upprepade signaler, men 
mannen svarade inte. Hur vågade han? Tänk om det var något 
viktigt? Eller något roligt? Tänk om han strax innan han skulle dö 
faktiskt lät sitt livs sista samtal gå till spillo? Min inre anhopning av 
frågor fick mig att börja tänka efter. 

Vad var det som gjorde att jag störde mig på en människa som 
hade modet att inte svara i telefon? Jag insåg motvilligt att det 
handlade om mina egna rädslor. Tanken att inte vara behövd eller 
vara efterfrågad. Och än mer, tänk att inte ens bry sig om det! Jag 
tror att många av oss hanterar rädslor genom distraktioner.  
Jag tror att det är precis det alla mobiltelefontillverkare vetat hela 
tiden. Ett ting som hjälper oss att åtminstone kunna låtsas att vi alltid i någon mening är 
efterfrågade eller som hjälper oss att distrahera oss från våra innersta rädslor, det är en bra affär. 
För alla människor är rädda. 

Men vad är det vi djupast sett är rädda för? Jag tror att det handlar om det som psalmförfattaren 
Anders Frostensson beskriver i en psalmvers som mötet med ”tomhetens och intets gräns”. Det 
finns en paradoxal sanning i detta. Samtidigt som intet och tomhetens gräns är det vi flyr för och 
som ger upphov till våra rädslor, är det just att ställas inför denna gräns som vi först kan hitta 
hem i oss själva. Frostensson uttrycker det med den kristna trons hoppfulla språk: ”vid tomhetens 
och intets gräns” skall vi nås av en väns röst, en röst som säger att vi kommit hem.

Frostensson lär oss något viktigt: visserligen undkommer ingen av oss döden, men döden är inte 
ett anonymt öde. Det är i alla fall vad den kristna tron säger med själavårdens språk att bortom 
döden finns en personlig makt som vädjar om vår tillit här och nu. Det finns så många berättelser 
om människor som när de kommit till ”tomhetens och intets gräns” kommit till en vändpunkt i 
livet.  Någon har beskrivit det som att ”när jag nådde botten, så försvann paradoxalt också mina 
rädslor, jag fann ett lugn, en frid. Jag började sakta men säkert bli hel. Det fanns ett golv, som om 
någon plockade upp mig. Jag behövde inte längre fly.” 

Vi närmar oss påsken, och i den kristna församlingen i alla tider så ställs vi åter inför centrum av 
kyrkans budskap som handlar om att vi möter tomhetens och intets gräns i form av ett kors. Jesu 
död. Det är mänskligheten som når sin absoluta botten. Det räcker inte att döda varandra, vi 
dödar också Gud. Men just där vid denna gräns kan vi på allvar få svar på varje människas yttersta 
fråga, nämligen, vilket ansikte bär döden – intets eller Guds? 

Tillbaka till förstasidan 2
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Kom med tillsammans med oss i Älvsjökyrkan för att möta ”tomhetens och intets gräns” vid 
korsets fot, men också en nyvunnen tillit vid synen av den tomma graven och Kristus som plötsligt 
står mitt ibland oss och säger:  Var inte rädda!

Ulf Bergsviker, pastor

KASSÖREN INFORMERAR
Vid det nyligen genomförda årsmötet framgick det att det  
ekonomiska resultatet 2020 endast obetydligt avvek från 
budget. Detta får vi vara mycket nöjda med när vi beaktar 
omständigheterna.

Under årets första två månader ligger intäkterna 
sammantagna helt i paritet med fjolårets som ju också är 
årets budget. Särskilt glädjande är alla penninggåvor som 
kom in söndagen efter årsmötet.  
Nu är det tid att blicka framåt.  Vi har stora utmaningar som beslöts på årsmötet. Hur Corona 
pandemin utvecklar sig är osäkert som vi alla vet. Därför låt oss fortsätta att ge de penninggåvor 
vi kan till församlingen och dess verksamhet. 
Tänk lite extra på församlingen och fortsätt ge kollekt och kanske även en extra gåva till  
PG 196761-1 och Swish 123 067 09 50. 

ARBETSDAGAR I ÄLVSJÖKYRKAN
Välkommen att mötas på båda eller en av vårens arbetsdagar i Älvsjökyrkan. 

• Torsdag 22 april kl 13.00-17.00 (inkl fika) 

• Lördag 8 maj kl 10.00–15.00 (lunch och eftermiddagsfika serveras).

 
Alla är välkomna, gammal som ung; inga förkunskaper behövs.  
Arbete sker både inomhus och utomhus t.ex. rensa rabatter, ställa 
ut trädgårdsmöbler, måla, fixa smågrejer.  Vi behöver vara många 
som hjälps åt!

Var och en gör det man kan hjälpa till med samtidigt som vi 
träffas och umgås - och är noga med avståndet oss emellan.

Välkommen! 

Tillbaka till förstasidan 3
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GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR 
Det är med glädje vi kan konstatera att väldigt mycket liv fortgår i Älvsjökyrkan trots de 
exceptionella villkor vi lever under. Det gör dock att det hela tiden är en utmaning att planera. Vill 
i anslutning till detta också nämna att det i nedanstående kalendarium kan komma förändringar. 
Samtidigt är det gott att vi i hög grad konkret kan realisera ett relativt fast kalendarium som  
synliggör att oavsett omständigheter så upphör vi inte att praktisera kristen församling och kyrka. 
Det mesta i kalendariet nedan genomförs digitalt, men några undantag t.ex. utomhus- och 
vandringsgudstjänster. 

April

1 TORSDAG

Skärtorsdag 
18.00 Getsemaneafton med digital nattvard 
Tema: Det nya förbundet 
Helena Eriksson och Ulf Bergsviker,  
Serny Lilja 
Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal

2 FREDAG

Långfredag 
11. 00 Gudstjänst  
Tema: Korset 
Ulf Bergsviker,  
Sara och Jonas Sjöblom. 
Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal

4 SÖNDAG 

Påskdagen 
11. 00 Gudstjänst 
Tema: Kristus är uppstånden  
Helena Eriksson, Ulf Bergsviker 
Helen Västberg 
Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal

7 TORSDAG 
19.00 Digitalt samtalsforum. Vad vill vi i 
Älvsjökyrkan? (Särskild inbjudan kommer) 
 
10 LÖRDAG

14.00 - 15.30 Trädgårdsfika (Inställt vid regn) 

11 SÖNDAG

11.00 Gudstjänst 
Tema: Påskens vittnen 
Claes-Göran Ydrefors pastor i Equmenia- 
kyrkan och ordförande i Stockholms 
frikyrkoråd. Maria Fransson, Peter Brisenheim 
Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal 

18 SÖNDAG

11.00 Temagudstjänst med digital nattvard 
Tema: Ovisshet och vanmakt: Kan det 
också vara en förutsättning för hopp? 
Ulf Bergsviker 
Sara Sjöblom, Lovisa Jenerberg-Fält 
Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal

19 MÅNDAG

19.00 Hemgrupp

22 TORSDAG

13.00 -17.00 Arbetsdag och trädgårdsfika,  
se annons 

Tillbaka till förstasidan 4

Öppen kyrka 
Välkommen in i Älvsjökyrkan för en stilla stund i ro. 
Tänd ett ljus, be en bön eller bara sitt ner en stund 
och bli påmind om att det även mitt i en kris finns 

hopp, tröst och frid hos Gud.  
Kyrkan är öppen: 

Onsdagar: kl 11-13 
Söndagar: kl 18-20

https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
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25 SÖNDAG

11.00 Gudstjänst 
Tema: Vägen till livet 
Helena Eriksson 
Kristina Lindgren, Ann-Sofi Oddestad 
Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal 
15.00 Församlingsmöte via Zoom 

MAJ

2 SÖNDAG

11.00 Gudstjänst för alla åldrar 
Tema:  Att växa i tro och att få gro 
Ulf Bergsviker, Sara Sjöblom, Helena Sundén 
och Helena Gustafsson med tweenies. 
Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal 

8 LÖRDAG

10.00 -15.00 Arbetsdag och trädgårdsfika,     
se annons 

9 SÖNDAG

11.00 Gudstjänst 
Tema: Bönen 
Helena Eriksson 
Söderbandet 
Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal

13 TORSDAG 
Kristi himmelfärdsdag 
14-15.30 Trädgårdsfika (Inställt vid regn) 
 

16 SÖNDAG

11.00 Temagudstjänst m nattvard 
Tema: Hjälparen kommer 
Ulf Bergsviker 
Kvartettsång Lovisa Jenerberg Fält, Fredrik 
och Anette Fällman. 
Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal 

17 MÅNDAG

19.00 Hemgrupp 

20 TORSDAG 
19.00 Digitalt samtalsforum. Vad vill vi i 
Älvsjökyrkan? (Särskild inbjudan kommer) 
 
23 SÖNDAG

Pingstdagen 
11.00 Gudstjänst 
Tema: Den helige Ande 
Pastor och teologie doktor Åke Jonsson.  
Ulf Bergsviker. 
Kristina Lindgren,  Ann-Sofi Oddestad 
Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal

Alla kulturarrangemang sker i samarbete  
med studieförbundet Bilda

Tillbaka till förstasidan 5

STYRELSE OCH 
FÖRSAMLINGSMÖTEN

 

STYRELSENS MÖTEN

14 april, 19 maj

FÖRSAMLINGSMÖTE 

25 april kl 15:00 via Zoom

https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
https://www.youtube.com/channel/UCKitO7Dhgx7rqKaYg0WOMSg
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PÅSKTIDENS ANDAKTER
 

NÅGRA DAGAR SOM FÖRVANDLAR DIG, MIG OCH VÄRLDEN 

Vi närmar oss påsktiden där vi ställs inför den kristna trons absoluta mysterium och centrum. 
Korset och uppståndelse. Guds död och uppståndelse. Hela tillvaron sätts på spel i ett kosmiskt 
drama där kampen mellan gott och ont, liv och död, hopp och förtvivlan utspelar sig. Det är ett 
historiskt frälsningsdrama där världen, målet med att vara människa, och vad meningen med 
skapelsen är, för alltid förvandlad. 

Jag har fått frågan om jag inte skulle kunna ge en särskild fördjupning av de centrala dygnen i 
påskens passionsdrama. Jag har valt att göra detta med en meditativ och teologiskt betraktande 
form. Kanske kan det vara underlag för dig att tillägna dig påskens innehåll genom reflektion och 
bön.

SKÄRTORSDAG:  VEM ÄR GUD? VAD ÄR KÄRLEK?   

”De hade samlats till måltid”. (Joh 13:2)

Måltider har en framträdande plats i kyrkans och människans historia. Måltiden är den plats där 
det mest vardagliga och det mest heliga tar plats. Det är mot denna bakgrund kanske inte konstigt 
att Jesus inleder den stora frälsningshandlingen genom att instifta det nya förbundet kring en 
måltid. Måltiden har alla de komponenter som visar att Jesu död och uppståndelse kommer att 
förvandla allt. Den nya himlen och den nya jorden är inte en överandlig företeelse, utan en ny 
skapelse som kommer att inbegripa tillvaron som sådan. I måltiden finns ande och materia, Gud 
och människa, synligt och osynligt. När Jesus så tar brödet och vinet i sina händer och säger: Detta 
är min kropp, detta är mitt blod”, så berättar han det stora mysteriets hemlighet, nämligen att 
Kristus kommer att uppfylla hela tillvaron. Hela tillvaron oavsett hur ensamma vi kan känna oss, 
hur svårt och påfrestande livet är så kommer Guds bord alltid stå dukat. Gudsgemenskapen 
kommer att ha sista ordet. 

Måltiden står för det allra nödvändigaste i livet, det vi inte klarar oss utan: mat och dryck. Och 
den står för det människan är skapad till, nämligen gemenskap med Gud och varandra. I 
nattvarden får detta en ytterligare dimension. Om inte Gud blir vårt bröd och vår dryck kommer 
vi att dö. Vi vår får del av det bröd och vin som är en försmak av det liv som kommer, om än vi 
dör. 

Den sista måltiden har inspirerat otaliga konstnärer genom alla tider. Kanske är det för att i denna 
måltid besvaras mänsklighetens två största frågor:  Vem är Gud? Vad är kärlek? 

Frågorna är oupplösligt förbundna med varandra. Börjar man i den ena frågan leds man till den 
andra. 

Skärtorsdag uppenbarar en Gud som är annorlunda. En Gud som har sin glädje i att tjäna. Det är 
en Gud som knäböjer vid människans fötter. Tvärtemot det mesta av ledarskap i vår värld som 
kräver andras underkastelse, är detta ett ledarskap i underkastelse. En Gud som ger allt han har 
utan att hävda sin värdighet. En Gud som inte blir som oss, utan som blir bröd för oss.  Amen. 

Tillbaka till förstasidan 6
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LÅNGFREDAG: ”FADER, FÖRLÅT DEM; DE VET INTE VAD DE GÖR” 

”Fader, förlåt dem; de vet inte vad de gör.” (Luk 23:34) 

In i det sista står Jesus på vår sida. Kan det finnas någon större välsignelse eller något större 
beskydd över oss och våra liv än en Gud som trots att vi slår, smädar, föraktar, förskjuter och 
dödar honom, ändå ber för oss: ”Fader, förlåt dem: de vet inte vad de gör.” Går det ens att ta in? In i 
det sista står Jesus på vår sida för att vi ska få frid. Friden finns aldrig bakom barrikader, 
tryggheten finns aldrig innanför garantier i form av pengar och materiella ting. Friden finns aldrig 
innanför skyddande konventioner.  Allt detta slår långfredagens evangelium hål på. Kristus har gått 
före och han har gått hela vägen och helgat allt det lidande som människan genom alla tider fått 
bära på sina kroppar, i sina samveten och i den djupa depressionen. Men med en Gud som dör, så 
tar också Gud med sig detta i sin grav. Därmed behöver vi aldrig mer söka friden på denna sida, 
utan friden finns i att våga överlåta sig till den Gud som går med oss och står på vår sida hela 
vägen och överlåter sig själv: ”Fader i dina händer…”

Ändå bygger så många av oss på vår trygghet. Vi undviker allt det känsliga. Vi går med förutfattade 
meningar utan att kolla om de har berättigande alls. Vi försöker till varje pris leva upp till andras 
krav och förväntningar om än våra själar eroderar. Vi nämner inte det skuldbemängda vid namn. 
Hellre spelar vi våra roller som om inget av detta fanns. Man vågar inte uttala sina tvivel utan 
håller sig väl med dem som har och äger. Vad håller vi på med? Korsfäster vi Kristus igen?

Men han ropar inne i samvetet vid den mest såriga punkten. ”Fader, förlåt dem; de vet inte vad de 
gör?”

Långfredagens evangelium är ett rop: Kom jag är här. Jag är inte där inne i den trygga staden, jag är 
här på Golgata. Jag är här, ”och redan idag ska du vara med mig i paradiset”.  Amen.  

PÅSKDAGEN: FRÅN OCH MED IDAG HAR LIVET ALLTID NÅGOT AV BEGYNNELSE I SIG 

”Han går före er till Galileen. Där skall ni få se honom” (Mark 16:7)

Till var och en av oss kommer denna dag detta. Detta är att bli till, att få nytt liv. Stumheten i 
tillvaron och känslan av utslätning har sin grund i att tilltalet tystnade och brustenheten tycktes bli 
den slutgiltiga. Långfredag.

”Att aldrig någonsin dö” – det betyder inte alls att döden och tvivlet med ens upphör att utföra 
sitt dagsverk. En dag skall även mina händer domna och min blick slockna. Men också i det 
ögonblicket ljuder tilltalet genom alla rymder: ”För dig utgiven.” Detta är att leva om än man dör. 
Det finns en mötesplats framöver: ”Han går före er till Galileen.” Detta är också en sida av vår 
existens: att ha något att finnas för. 

Vi är inte på vandring för att göra något färdigt och få avsluta något. Livet har alltid något av en 
begynnelse i sig. Eftersom det som sprängt gravens insegel är kärleken, och kärleken blir aldrig 
färdig. Krafter kan ta slut, vår kropp falla samman, men det som skett denna dag är att vi alltid står 
i dialog med en Gud som aldrig kan upphöra. Det finns en mötesplats framöver. 

Tillbaka till förstasidan 7
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Vi behöver inte lägga allt till rätta. Våra beräkningar måste inte bli fullständiga. Idag har vi fått en 
annorlunda punkt för vår framtidsorientering. Framtiden är redan erövrad åt oss. ”Jag går före er 
till Galileen”, det är löftet till alla de vilsna, rädda, skuldtyngda, besvikna och sörjande.  Amen. 

Av Pastor Ulf Bergsviker.

EQUMENIA ÄLVSJÖ
Vi har haft ett år då en pandemi har förhindrat oss från att träffas i grupper som vi skulle vilja. 
Ibland har vi helt behövt ställa in det vi hade planerat att göra medan vi andra gånger har kunnat 
anordna träffar över internet istället. Veckan innan påsk träffas Equmenia till sitt årsmöte och inför 
det nya verksamhetsåret finns planer på att få till en samling med föreningens medlemmar och att 
samtala med församlingen om hur vi kan knyta banden till varandra lite hårdare. Många har fått 
det kämpigt med allt som har hänt den senaste tiden, men många har också ansträngt sig för att få 
verksamheten att fungera ändå.

I texten till psalm 288, som skrevs för lite över ett halvt århundrade sen, finns det i den inledande 
versen en bön om mod att gå “ut i en värld där stora risker väntar”. Med dagens ögon kan just 
det kanske kännas som en mindre aktuell text när vi vet att det finns verkliga risker med att 
träffas oavsett vad vi har för avsikter, men psalmen fortsätter med rader som tar upp andra 
aspekter som ger ett lite annat perspektiv. Vi ber Gud om att lyfta oss “ur våra tröga vanor” och 
att ge oss “fantasi att finna nya medel”. Nya vanor och nya medel: här har vi något som nu behövs 
för att kunna fortsätta vara ett med Guds värld.

Gud, från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar / ut i en värld där stora risker väntar / ett med din 
värld, så vill du vi ska leva / Gud, gör oss djärva!

Lyft oss, o Gud, ur våra tröga vanor / krossa vårt skal av värdighet och blyghet / lös oss från jaget, ge oss 
kraft att älska / Gud, gör oss fria!

Ge oss din blick för dolda möjligheter / ge fantasi att finna nya medel / Gud, i din tjänst för fred och bröd 
åt alla / Gud, gör oss kloka!

Människors krav skall pressa oss och tvivel / oro och jäkt skall tynga våra sinnen / låt oss då känna att 
din kärlek bär oss / Gud, gör oss glada!

(Originalförfattare: Fred Kaan. Svensk översättning: Britt G Hallqvist.)

Erik Hedenbo

Tillbaka till förstasidan 8
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VÅRA DIGITALA SÄNDNINGAR PÅ YOUTUBE
Ett år har gått sedan församlingen drabbades av restriktioner i skuggan av pandemin.  Vi 
kom snabbt igång med inspelning av gudstjänster och fick lära oss både ny teknik och nya 
utmaningar.  Från hösten började vi livesända alla gudstjänster. Resultatet har blivit fler 
gudstjänstbesökare från hela landet och ett ökat offrande vilket vi är jätteglada för. 

Kyrkan har inför 2021 investerat i egen utrustning för livesändning: kameror, ljudutrustning m.m. 
Flera personer har dessutom skänkt en del utrustning vilket vi är tacksamma för. I januari började 
vi även utbilda flera personer i hur man hanterar filmning och all utrustning. Utbildning kommer 
fortsätta under våren. 
 
Länk till Älvsjökyrkans Youtube-kanal hittar du på Älvsjökyrkans hemsida. Du vet väl om att du 
kan prenumerera på vår YouTube-kanal så får du påminnelser om nya sändningar.

TEMAN OCH TEXTER              29 MARS - 23 MAJ
Nedan följer kyrkoårets teman och texter med en fördjupande betraktelse. Detta ger fortsatt 
möjlighet att särskilt under pandemin fördjupa och vara i pågående dialog med sin tro genom bön 
och reflektion.   

Torsdag 1 april  
Skärtorsdagen  
Tema: Det nya förbundet  
Mark 14:12-26 2 Mos 24:3-11 1 Kor 10:16- 17 Ps 
111:1-5 

Betraktelse: Jesus instiftar en måltid. Vad handlar detta 
om? Ett sätt att förstå detta är att Jesus kring denna 
måltid där han själv är vin och bröd också skapar en 
viss sorts gemenskap. Jag vill kalla den ”de fattigas och 
ensammas gemenskap”. Jag har faktiskt aldrig träffat en 
människa som inte lider av endera fattigdom eller 
ensamhet, ofta lider vi av båda. Det finns olika former 
av fattigdom; ekonomisk, fysisk, emotionell, psykisk och 
inte minst andlig fattigdom. Jesu måltid, det vi kallar 
nattvarden är en måltid där vi får komma för att dela 
och ta emot det vi behöver i gensvar på denna 
”hunger” som finns hos alla människor oavsett. Det 
innebär att Jesus genom nattvarden synliggör hur vi 
människor djupast sett är beroende av varandra. 
Nattvarden är en motkraft mot tron på att gemenskap 
består av människor som bara relaterar till varandra i 
välstånd, hälsa, stabilitet och styrka. Nattvarden vill 
samla en levande gemenskap som möts i sin fattigdom, 
bara så kan vi också upptäcka vår egentliga rikedom. 

Fredag 2 april 
Långfredagen  
Tema: Korset  
Mark 15:21-41 Jes 53:1-12 1 Kor 2:1-10 Ps 22 

Betraktelse: Det finns ett klassiskt sätt att förstå 
meningen med Jesu död. Nämligen att Jesus dör 
”istället” för oss. Jesus tar på sig våra skulder, våra 
synder och våra överträdelser i tanke och handling 
”istället” för oss. Detta brukar kallas den ”juridiska 
försoningsläran”. Gud löser liksom ut oss genom att 
låta sin son Jesus offras för vår skull genom ett straff vi 
annars skulle vara tvungna att ta. Gud offrar sin son, 
men är forfarande kränkt och kräver gottgörelse för att 
han minsann räddade oss från döden. Även efter korset 
förblir vi Guds motståndare. Men korset betyder något 
helt annat. Jesus dör för att det ska bli möjligt för oss 
människor att nyskapas. Att meningen och målet med 
att vara människa ska omdirigeras genom att himlen 
och vägen till Gud öppnas. Ett annat sätt att teologiskt 
förstå korsdöden är att förstå den som en yttersta 
kärlekshandling, där vi inte av Gud ses som mot-
ståndare, utan där Gud genom sin död vill upprätta oss 
genom att söka gemenskap med oss. Vi blir därmed inte 
motståndare till fulländningen av skapelsens fulländning, 
utan medskapare. Det är också detta som finns i orden 
som är mer uttryck för kärlek än för fiendeskap: ”Fader 
förlåt dem, för de vet inte vad de gör.”
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Lördag 3 april 
Påsknatten  
Tema: Genom död till liv  
Mark 16:1-8 Dan 3:19-25 2 Tim 2:8-13 Ps 114 

Betraktelse: Detta är den natt då graven som Jesus läggs 
i förvandlas till en dopgrav med levande vatten och 
Ande.  Liksom Gud blåste sin vind i början av skapelsen 
över den jord som låg öde och tom, blåser nu Kristus 
sin Ande och uppfyller den tomma graven så den 
förvandlas till platsen där död blir till liv. Mänskligheten 
föds på nytt. Därför kommer Jesus senare under 
påskdagen att säga till sin lärjungar som en följd av 
detta: ”Ta emot helig Ande” (Joh 20:22) 

Söndag 4 april 
Påskdagen  
Tema: Kristus är uppstånden  
Mark 16:1-14 2 Mos 15:1-11 1 Kor 15:12- 21 Ps 
118:15-24

Betraktelse:  Vi som aktivt tillhört den kristna 
församlingen länge, för oss kan det som händer på 
påskdagen också bli offer för vanans och slentrianens 
makt. Risken är att vi inte hör det oerhört hisnande 
budskapet denna dag. Jag undrar om vi ens kan ta in det. 
För om det är sant, vilket vi med läpparna bekänner - 
att Jesus har uppstått - då innebär det att grundvalarna 
för att vara människa har förändrats helt. Då innebär 
det – lyssna nu: att om än vi dör, så råder inte döden 
över oss längre. Vågar du tro det? Har vi modet att leva 
som om det är sant?

Måndag 5 april 
Annandag påsk  
Tema: Möte med den uppståndne  
Luk 24:13-35 Hes 37:1-10 Apg 10:34-43 Ps 16:6-11 

Betraktelse: Vad ser dina ögon som de inte såg innan 
uppståndelsen? Ett sätt att förstå detta nya är att förstå 
att en verklighet vi tidigare inte med våra sinnen kunde 
se, nu faktiskt går att se med trons ögon. Peter Halldorf 
har kallat detta för det ”Icke-seendets seende”. Därför 
kan vi säga: ”Vi har sett Herren”. Lägg märke till att det 
inte är ett ”Jag har sett”, utan ett ”Vi”. Du och jag är 
inte utlämnade åt oss själva och vår egen upplevelse, 
utan det vi har sett delar vi med andra i en gemenskap 
som kallas: kyrkan. 

Söndag 11 april  
2:a söndagen i påsktiden  
Tema: Påskens vittnen  
Joh 21:1-14 Jes 43:10-13 1 Kor 15:1-11 Ps 145:1-7 

Betraktelse: Så möts de på samma strand igen efter tre 
år. Den strand där Jesus en gång sa: ”Följ mig!.” Men när 
han nu möter dem, så är allt förändrat. En av de 
vanligaste fraserna jag får höra som pastor av 
församlingsmedlemmar är: ”Det där har vi prövat 
förut”, ”Det där gjorde vi en gång tidigare”. Orden 
liksom söker sig mot en slags tidigare erfarenhet i 
förhoppningen eller tryggheten att det som man en 
gång gjorde tidigare skulle ha samma mening och 
förutsättningar flera år senare. Så är det förstås inte. 
Inom hermeneutisk teologi, det vill säga, teologisk 
tolkningsvetenskap, så grundar man sig på sanningen att 
det aldrig finns en helt identisk upprepning. Om vi 
försöker göra exakt samma sak tio ggr kommer vi inte 
att lyckas, och än mer, vi kommer varje gång att ha en 
ny förståelse av vardera handling eller påstående. Detta 
är också vår räddning. Fundamentalisten försöker hålla 
fast det förflutna i bokstavlig och identisk form. Därför 
kan en människa som är fundamentalist bli hård, kall 
och till och med våldsam. För hon äger sanningen. Men 
om vi inte vill hålla fast vid det som varit, eller vår egna 
upplevelse på detta sätt, då är vi utlämnade åt tolkning. 
Och det rymmer enorma möjligheter. För det kan ge 
nytt liv i det förflutna i en ny form. Det är också detta 
som går upp för lärjungarna där på stranden. Det är vid 
denna punkt de nu retroaktivt kan förstå vad orden 
”Följ mig!” verkligen innebar. Tillbaka till samma plats, 
men ändå inte. De försöker bli fiskare igen, men de kan 
inte hur de än försöker, för allt är förvandlat. 

Söndag 18 april  
3:e söndagen i påsktiden  
Tema: Den gode herden 
Joh 10:1-10 Hes 34:11-16 1 Pet 2:22-25 Ps 23 

Betraktelse: Henri J M Nouwen skriver att den gode 
herden är en medkännande auktoritet. Människor med 
auktoritet kan ibland kännas avlägsna och distanserade. 
Men en andlig auktoritet kommer ur medkänslan och 
växer fram ur en djup solidaritet med dem hen leder. Så 
är det också med Jesus. Jesu sätt att leda sina lärjungar 
(trots deras tröghet, dumhet och ovilja att förstå), väljer 
Jesus att gå med dem i kärlek. 
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Söndag 25 april  
4:e söndagen i påsktiden   
Tema:  Vägen till livet  
Joh 16:16-22 Jes 54:7-10 Heb 13:12-16 Ps 147:1-7 

Betraktelse: Livets stora paradoxer är att de som 
förlorar livet kommer att vinna det. Denna paradox blir 
ibland tydlig i det vanliga livet. Det finns de som klänger 
sig fast vid sina relationer så hårt att de till sist förlorar 
dem. En del kämpar för berömmelse, men det brukar i 
regel försvinna i det ögonblick som den nås. Vägen till 
livet handlar mot bakgrund av detta om att våga ”släppa 
taget”. Inte för att ge upp vägen till livet, utan för att 
kunna ta emot det liv vi är ämnade att leva. 

Söndag 2 maj  
5:e söndagen i påsktiden  
Tema:  Att växa i tro  
Joh 16:5-11 Hos 11:1-4 1 Joh 4:10-16 Ps 98:1-8 

Betraktelse: Att växa i tro är att låta djupa rötter slå 
rot. Träd som växer sig höga har djupa rötter. Hög höjd 
utan djup är farligt. Franciskus, Gandhi, Martin Luther 
King, Moder Teresa var alla människor som kunde leva 
med ryktbarhet, inflytande och makt på ett ödmjukt 
sätt på grund av sina djupa andliga rötter. Utan djupa 
andliga rötter blir vi ängsliga, och vi låter andra avgöra 
vilka vi är. Men när vi klamrar oss fast vid bekräftelsen 
från andra, gör som andra, kan vi till sist förlora vårt 
sanna jag. Det är ett uttryck för tillitsbrist.  Vi slutar att 
växa. Sann mognad är att ha djupa rötter nog att kunna 
glädjas åt andras bekräftelser och komplimanger – men 
utan att vara beroende av dem. 

Söndag 9 maj  
Bönsöndagen  
Tema: Bönen 
Luk 18:1-8 1 Mos 18:26-32 Ef 3:14-21 Ps 13

Betraktelse: Bön handlar i slutändan inte om att be om 
en massa saker med ord. Utan om att lyssna till vad 
Gud faktiskt säger. Prova det. Be så här: ”Gud tala till 
mig!” Och sen: lyssna.  

Torsdag 13 maj  
Kristi himmelsfärds dag  
Tema: Herre över allting  
Mark 16:19-20 2 Kung 2:11-14 Apg 1:1-11 Ps 110 

Betraktelse: Det är intressant att temat som heter 
”Herre över allting” inte betyder att Jesus behöver vara 
med och vaka över allt vi gör. Faktum är att någon som 
har allt i sin hand faktiskt inte behöver ha den ängslan. 
Gud är inte överbeskyddande, Gud tränger sig inte 

på… utan Gud har självkänsla nog att förstå att växt 
också förutsätter en annorlunda närvaro, som till och 
med kan uppfattas som frånvaro. Lärjungarna är 
skräckslagna inför nyheten att Jesus ska lämna dem. De 
kan inte se att Jesu himmelsfärd är ett 
myndigförklarande av dem, de ser bara övergivenhet. 
Sann växt kommer inte genom ständig närvaro, utan 
sann växt och blomstring följer som en konsekvens av 
frihet. Inte en frihet där allt ligger på mig själv att 
förverkliga, utan frihet i ljuset av tilliten till att den som 
ger mig friheten, också är ”Herre över allting”.

Söndag 16 maj  
Söndagen före pingst 
Tema: Hjälparen kommer  
Joh 15:26-16:4 Sak 14:6-9 Rom 8:16-18 Ps 33:18-22 

Betraktelse: När Johannes talar om den helige Ande 
görs det i en kontext där en kamp om kunskap råder. 
Den ena kunskapssynen kallas för gnosticism eller 
gnosis. Detta kan översättas som ”insikt” eller 
”kunskap”. Gnosticismen är ofta förbehållen en upplyst 
elit. Denna elit kunde genom allt högre insikt och 
kunskap om tillvaron nå ett slags yttersta insikt om 
allting. Det är mot denna kunskapssyn som många av 
Nya testamentets författare vänder sig mot, baserat på 
en annan insikt, nämligen insikten om att genom Jesu 
död och uppståndelse kan det inte finnas en elit som 
vet allt. Utan genom den helige Ande som kommer till 
varje människa för att hon är unikt skapad av Gud. Vi 
behöver inte sträva själva, utan hjälparen kommer. 

Söndag 23 maj  
Pingstdagen  
Tema: Den heliga Anden  
Joh 14:25-29 1 Mos 11:1-9 Apg 2:1-11 Ps 104:27-31

Betraktelse: … på detta följer att när den heliga Anden 
utgjuts över världen, så blir inte bara några invigda 
inbjudna, utan alla som öppnar sig för Anden blir invigda 
i det rike som inte är av denna världen. Det kommer 
inte an på läst insikt, utan den kunskap som lärts av 
Anden i umgänget med Gud av kött och blod, nämligen 
Jesus. 
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