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Vi har inte en överstepräst som inte förstår våra svagheter, utan en 

som själv har blivit prövad på alla sätt precis som vi, men utan 

synd.  Låt oss därför frimodigt komma fram till nådens tron och få 

barmhärtighet och finna nåd när vi behöver hjälp. 

- Hebréerbrevet 4:15, 16 
 



 

Meningen med påsken 

 

Och han sade till dem: »Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall 

lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse 

genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i 

Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta. – Lukasevangeliet 24:46-48 

När jag tänker på påsken, så tänker jag alltid att det är den viktigaste 

helgen på hela året. Det är helgen med det viktigaste budskapet, eftersom 

det är helgen med den viktigaste händelsen. Det är en helig helg, där vi 

mins det offer Jesus Kristus gjorde för oss på korset för våra synder. Det 

är också helgen då vi firar Jesus uppståndelse, som ger hopp till hela 

mänskligheten. 

För varje kristen så berättar korset att Gud förstår allt vårt lidande, våra 

misslyckanden och alla våra synder, eftersom han bar alltsammans på 

korset. Det Jesus säger oss från korset är, ”Jag älskar dig och jag känner 

ditt brustna hjärta, sorgen och smärtan du bär på”. Korset ger oss en bild 

av hur fruktansvärd människans synd är, men också hur stor Guds kärlek 

till varje människa är. 

Påsken pekar ut vägen bortom korsets tragedi till hoppet av den tomma 

graven. Den berättar för oss om att det finns hopp om ett evigt liv, 

eftersom Jesus har besegrat döden.  Jesus säger: ”Fadern älskar mig 

därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det 

ifrån mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt 

att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig.” – 

Johannesevangeliet 10:17, 18 

Påskdagen säger oss också att Jesus triumferade över ondskan och döden. 

Hela den kristna tron bygger på uppståndelsen och om vi skulle ta bort 

uppståndelsen så skulle vi inte ha någon kristendom längre och budskapet 

om korset vore enbart tomma ord.  

 



 

Det är i Jesus uppståndelse som varje människa har svaret på den ultimata 

frågan i alla tider: ”Finns det något mer än detta liv? Finns det ett liv efter 

döden? Är detta liv allt vi får?” Bibeln lär oss att, eftersom Jesus lever, så 

skall också vi leva när vi tror på honom. Det viktigaste någon av oss 

någonsin kan höra och fästa vårt hjärta vid, det är att så som Jesus dog 

men uppstod, så kan var och en av oss uppstå efter döden: 

Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att 

också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda 

genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö 

som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som 

han. – Romarbrevet 6:4, 5 

Villigt gav Jesus sitt liv på korset för att göra oss fria från syndens grepp 

om mänskligheten. Han lämnade graven och erbjuder ett nytt liv till hela 

människosläktet. Genom hans stora medkänsla och djupa kärlek för dem 

som skulle följa honom så sa Jesus: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den 

som tror på mig skall leva om han än dör” – Johannesevangeliet 11:25 

Denna, den dyrbaraste gåvan för alla som vill omvända sig till syndernas 

förlåtelse och följa Jesus som sin Herre är också det budskap Jesus 

lärjungar skulle vara vittnen till, med början i Jerusalem. Detta är hoppet 

och den försäkran till alla människor som ligger i påsken och dessbudskap 

om korset och Jesus uppståndelse på påskdagen 

Cai Berger 

 

 

 

 

 

 
 



 

Högdalskyrkans kalendarium våren 2021 
 

APRIL 
 

2 Fredag 

Kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst. Cai Berger. Ingela Rousu. 
 

4 Söndag   

Kl.11.00 Påskdagsgudstjänst. Cai Berger. Isac Zekry. Kärlekens kör. Ingela 

Rousu. 
  
7 Onsdag  

Kl.18.00 Gudstjänst på arabiska. Isac Zekry. Kärlekens kör. 
 

11 Söndag  

Kl.11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Manfred Hulebo. 
 

14 Onsdag  

Kl.18.00 Gudstjänst på arabiska. Cai Berger. Kärlekens kör. 
 

18 Söndag  

Kl.11.00 Gudstjänst. Isac Zekry. Ingela Rousu.    
 

21 Onsdag  

Kl.18.00 Gudstjänst på arabiska. Isac Zekry. Kärlekens kör. 
 

25 Söndag 

Kl.11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Ingela Rousu. 
 

28 Onsdag  

Kl.18.00 Gudstjänst på arabiska. Isac Zekry. Kärlekens kör. 
 

MAJ 
 

2 Söndag  

Kl. 11.00 Gudstjänst Cai Berger. Ingela Rousu. 

 

5 Onsdag  

Kl.18.00 Gudstjänst på arabiska. Isac Zekry. Barnverksamhet. 
 

 

 

 

 



 

9 Söndag  

Kl.11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Ingela Rousu. 
 

12 Onsdag  

Kl.18.00 Gudstjänst på arabiska. Isac Zekry. Barnaktiviteter. 
 

16 Söndag  

Kl.11.00 Gudstjänst.  . Manfred Hulebo. 
 

19 Onsdag  

Kl.18.00 Gudstjänst på arabiska. Cai Berger. Barnverksamhet. 
 

23 Söndag  

Kl.11.00 Familjesöndag. Cai Berger. Ingela Rousu. 
 

26 Onsdag 

Kl. 18.00 Gudstjänst på arabiska. Isac Zekry. Barnaktiviteter. 
 

30 Söndag  

Kl.11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Ingela Rousu.  
 

JUNI 
 

2 Onsdag  

Kl. 18.00 Gudstjänst på arabiska. Isac Zekry. Barnaktiviteter. 
 

6 Söndag  

Kl.11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Ingela Rousu. 
 

9 Onsdag  

Kl. 18.00 Gudstjänst på arabiska. Isac Zekry. Barnaktiviteter. 
 

13 Söndag 

Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger.  

 

16 Onsdag 

Kl. 18.00 Gudstjänst på arabiska. Cai Berger. Barnaktiviteter. 

 

20 Söndag 

Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. 

 

 

 

 



 

Vi går mot ljusare tider! 

 

Det svåra är att smittspridningen fortsatt är omfattande, och att 

restriktionerna av pandemin gör att vår kyrka ännu inte kan öppnas för 

alla som vill komma. Vi får öva oss i tålamod och uthållighet, och ha 

hoppet levande om en tid av möjligheter framöver. 

 

Här ger vi några glimtar från församlingsrådet (FR) om vad som händer i 

vår församling. 

 Vi hoppas att alla har tagit del av rapporten från det annorlunda 

årsmöte som hölls den 20 februari. Besluten fattades helt och fullt 

i enlighet med de förslag som framgick av det utsända materialet. 

Det innebär att valberedningens förslag till bemanning av olika 

förtroendeuppdrag gick igenom, att räkenskapsåret 2020 kunde 

avslutas och att FR inklusive kassören gavs ansvarsfrihet för det 

gångna året.  

 FRs möten hölls i början av hösten genom fysiska möten, där vi 

satt vid var sitt bord i församlingssalen för att säkerställa rätt 

avstånd. Sedan ett antal månader tillbaka håller vi nu våra möten 

på distans via ett videokonferenssystem som fungerar bra. 

 Under tiden då vi skulle vilja ha träffats, men inte kunnat, har ett 

antal nya medlemmar välkomnats till församlingen. Vi ser fram 

emot att kunna göra detta ”på riktigt” – i församlingens mitt – när 

det åter är möjligt att mötas. 

 Till FR har kommit ett förslag om att ställa oss bakom ett upprop 

till Equmeniakyrkans konferens om att utropa klimatnödläge. 

Eftersom uppropet innehöll åtgärder som vi inte bedömde vara 

realistiska för vår församling beslutade FR att inte ställa sig 

bakom detsamma, men att klimataspekten alltid – i de fall där det 

är relevant – ska tas med vid församlingens beslut. 

 I samband med att klimatfrågorna var uppe på FRs bord 

beslutades också att uppdra åt internationella kommittén att 

undersöka möjligheten att byta internationellt projekt från vårt 

nuvarande (skolprojekt i Syrien) till ett som både gynnar klimatet 

och främjar människors utveckling ur fattigdom. Om vi ska byta 

projekt behöver det beslutas på ett församlingsmöte. 

 



 

 Under några veckor har vi haft en pastorskandidat, Aron Peterson, 

från EHS (Enskilda Högskolan - f d Teologiska Högskolan) som 

följt våra pastorer i arbetet genom VFU (verksamhetsförlagd 

utbildning). Han kommer att predika vid vår gudstjänst den 14 

mars, som också är offerdag för pastors- och 

diakonutbildningarna. 

 Kyrkokonferensen kommer även i år att hållas i digital form och 

datumen är 18–26 september. Vår församling har ännu ej utsett 

några ombud, och här lämnas öppet för förslag. Är du intresserad 

av att representera Högdalskyrkans församling – hör av dig till 

någon av våra pastorer eller någon i FR. 

 Vårt samarbete med Finska Filadelfia har gått på sparlåga på 

grund av pandemin. Nu finns ändå ett avtal där vi tillsammans 

kommer att ta det ekonomiska ansvaret för en uppgradering av 

ljud- och bildutrustningen i kyrkans lokaler. Ett hyresavtal oss 

emellan är också på gång. Det har godkänts av deras äldstegrupp 

och ska nu slutligen godkännas av Finska Filadelfias styrelse. 

Avtalet kommer att ge oss ett rejält tillskott till våra intäkter. Vi är 

glada över att vår kyrka kommer att nyttjas mer för att sprida 

evangeliet. 

 Vad gäller lokaler så har ett nytt hyresavtal tecknats med Lloyds 

Apotek för en femårsperiod. Det är en trygg hyresgäst, och vi är 

tacksamma över att de blir kvar i en av våra butikslokaler. 

 

Ja, detta var ett axplock av de ärenden som är aktuella i vår församling – 

förutom vår gudstjänstverksamhet. Denna pågår – varje onsdag och 

söndag – genom digital utsändning, och vi kan med glädje konstatera att 

många tar del av gudstjänsterna på distans.  

 

Vi ber: Gud, låt kärleken bli vår källa och vårt livsmål, låt tron bli vägen 

som för oss dit och låt hoppet ge oss vilja och kraft att våga gå framåt i 

livet trots osäkerhet och rädsla. Amen. 

Kerstin Rörby 



 

 

Kontakta oss 
 
Skebokvarnsvägen 341 
124 54 Bandhagen 
 
Tel: 08-86 39 70 
Expeditionstider: 
Tisdagar och torsdagar kl. 10.00-12.00 
 
Webbplats: www.hogdalskyrkan.se  
Facebook: www.facebook.com/hogdalskyrkan  
Swish: 123 00 04 382 
PG: 55 52 34-4 
 
Pastorerna är tillgängliga för samtal med tystnadsplikt! 
 
Församlingens medarbetare 
 
Pastor    
Cai Berger 
Mobil: 070-211 50 03 
cai@hogdalskyrkan.se  
 
Pastor  
Isac Zekry 
Mobil: 076-505 31 27 
Isac.zekry@equmeniakyrkan.se  
 
Kyrkomusiker 
Ingela Rousu 

 


