
Tankar om "Johannes Döparen"
AV PASTOR JENNY ARNERLÖF

Som ung tyckte jag att Johannes Döparen var konstig. Jag

stördes av att hans annorlunda klädsel, märklig kost och barska

sätt inte verkar ha varit något problem för honom själv. Många

vuxna i den församling jag var med i verkade mena att kristna

ungdomar skulle som Johannes vara annorlunda än andra.

Varför vallfärdade så många människor ut till öknen för att

lyssna till en sådan kuf? Det kunde jag inte förstå.

Dock har jag med tiden blivit mer förtjust i Johannes Döparen.

Beror det på att jag blivit konstig? Nej, snarare beror det på att

jag numera är orädd för att vara den jag är, och jag törs

erkänna mitt återkommande behov av omvändelse.

 

Johannes är en frontfigur i firandet av advent. Vi gör i vår Bibel

ett hopp i historien på 400 år från Malakis bok till de fyra

evangelierna. Vi gör alltså ett kliv från första förbundets tid till

en ny epok som är formad av ett nytt förbund. Johannes var en

profet som stod med ett ben i båda tiderna i frälsningshistorien.

De fyra evangelisterna är överens om att berättelsen om Jesus

började med Johannes Döparen. På söndag kommer vi att möta

honom i stunder av mörker och tvivel. Vi kommer att höra honom

brottas med frågor som: ”Har jag misstagit mig?” ”Har jag

förstått och trott fel?” och ”Var är Gud?”  

   Sådana frågor hör till adventstidens karaktär av väntan och

omvändelse. Om vi tillåter oss att ställa våra egna frågor och

dela tvivlet öppet, kommer vi att på ett djupare sätt kunna ta

emot Julens viktigaste gåva och känna glädjen över Guds verk

mitt ibland oss.
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13 DECEMBER 11:00
GUDSTJÄNST 
"Bana väg för Herren"

Nu är Gudstjänsten digital och
kommer vara livesänd via YouTube

Tors. 10 Dec kl.18:00 Digital
studiecirkel om Trosbekännelser. 
 Anmäl ditt intresse till Pastor
Jenny. 
VIKTIG INFO
Nu på söndag kl.12:30-14:00 delar vi
ut satserna till pepparkaks-
julkrubba tävlingen.    

 Nöden vi möter genom S:t Peters
diakoni är stor just nu. Om ni har
möjlighet att ge, snälla märk er
gåva "diakoni".  
Swish 123 390 86 88 

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 Stockholm


