
Tankar om Alla helgons dag
AV PASTOR JENNY ARNERLÖF

Nu står vi inför Allhelgonahelgen – kyrkoårets sista fest då vi får

begrunda hur Kyrkans gemenskap är ett nät av relationer som

omspänner tid och evighet, levande och döda. Helgens två teman

– ”Helgonen” och ”Vårt evighets hopp” – är två av kyrkoårets

rikaste begrepp.  Här vill jag stanna upp inför orden evighet och

helgon.

"Tid utan slut" är inte det bästa sättet att tänka på evigheten.

Evighet handlar om närvaro, om Guds ofiltrerade närvaro. Gud är

alltid närvarande och aktiv, men vi saknar ofta förmågan att ta in

det. ”Evighet" är vårt sätt att tala om tiden när vi ska se och

uppleva Guds närvaro obehindrat och utan filter (1 Kor 13:12). En

gång i historien fick människor beskåda evighet i mänsklig form – i

Jesus Kristus. Sedan dess har världen aldrig varit densamma. 

Ett ”helgon" är någon som har visat gästfrihet mot Kristus i sitt liv.

Det innebär att alla som välkomnar Kristus in i sitt liv är helgon;

människor vars liv vittnar om Guds närvaro. Det vanliga misstaget

är att förväxla helgon med hjältar, alltså människor som klarar allt

själva utan att bli svettiga. Men de helgon som blivit mest kända

och älskade i historien är människor som insett sitt behov av Guds

nåd och kyrkans gemenskap; plötsligt känns det mänskligt och

gott att få vara ett helgon! 

Under den kommande helgen minns vi våra döda; de som har gått

in i evighet. I år har vi blivit särskilda påminda om livets skörhet.

Därför känns det extra viktigt att få tala om och tänka på dem

som gått före oss. På söndag tänder vi ljus för de medlemmar som

dött sedan förra allhelgonahelgen. På lördag är vår kyrka öppen

för ljuständning, och kl 18:00 är det konsert med

evighetsperspektiv.

Alla helgons dag "Helgonen"
Veckans nyhetsbrevet från S:t Peters kyrka

OKTOBER 2020 |  VECKA 44

Jenny Arnerlöf, Gunnil
Korswing
Sång och musik: Simon
Berggren & Ruth Segerberg 

29 TORSDAG OKTOBER
12:00–15:00
ÖPPEN KYRKA 
18:00 FORUM FÖR NYFIKNA
 Om metodismens historia, tro och
lära. Solveig Högberg.

30 OKTOBER 18:00
ALLA HELGONA KONSERT
Lördagen den 31:e oktober
kl 18:00 S:t Peters kyrkan,
Upplandsgatan 12

1 NOVEMBER 11:00
GUDSTJÄNST 
”Alla helgons dag”

2 NOVEMBER 18:00
KÖRÖVNING 
Musiker och körledare: Ruth
Segerberg
Frågor? Ring: 070-774 14 61

DET HÄNDER I VECKAN:

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf
SMS eller mail: 070-306 63 46, pastorn@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, 111 23 Stockholm


