
För att vara med i kyrkan på en av  
Skärtorsdagens
nattvardsandakter, anmäl dig
snarast till Jenny. Vi kommer att
livesända en andakt den kvällen
då vi förstår att många inte
kommer att kunna vara i kyrkan.

Tack för era gåvor till vår
församling och till S:t Peters
diakoni. Tack också för er trogen
digital närvaro på söndagar. Det
betyder mycket. 

28 MARS 11:00
GUDSTJÄNST 
"Vägen till korset"
Predikan: Solveig Högberg
Medverkande: Anna Josefsson 
Musik: Sebastian Johansson

Missa inte lunchmusik varje tisdag
kl.12:00 på vårYoutube kanal.  

VIKTIG INFO

 

Swisha en gåva till 123 390 86 88 

DET HÄNDER I VECKAN:

Vart går du för att pusta ut och ladda batterierna? Jesus

gick till ett hus i Betania. Det framgår inte av

Markusevangeliet vem som bodde i Betania. Men enligt

Johannesevangeliet bodde Maria, Marta och Lasaros där.

De var Jesus vänner. Deras hem verkar ha varit en plats där

Jesus kunde sänka sin gard och bara vara. 

Huset i Betania är en bra målbild för en församling att sträva

efter. Först och främst därför att en församlings mått på

framgång handlar om Jesus skulle trivas bland oss. Vi bör även se

på Betania som förebild utifrån husägarnas perspektiv. Det står

att Jesus gick ditt tillsammans med de tolv; det är många extra

gäster att försörja med husrum och mat! Att vara en gemenskap,

präglad av hemmet i Betania, är ett passande mål för oss som en

församling.

Gästfriheten och vilan i hemmet i Betania är också en bra

förebild för oss som individer. Tänk om vi kunde begripa hur

mycket Kristus längtar att få se oss släppa på självkontrollen  och

bara vara inför hans närvaro! Nu har jag alltså vänt på

värdskapet. Att vara värd för Jesus är också att ta emot hans

omsorg om oss. Under veckan som ligger framför oss vill jag

uppmuntra dig att hitta en stund när du pustar ut i Betania

tillsammans med Jesus. Dra dig undan andras förväntningar och

lämna över dina bekymmer om framtiden till honom. 

Pastor Jenny 
Konstverk av Pietro Lorenzetti 1320

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

PALMSÖNDAGEN 
"Vägen till korset"
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