
Tankar inför söndag 
En sandås eller ett berg kan utgöra en vattendelare, det vill

säga en upphöjning som gör att vattenflödet från en källa

delas upp i två eller flera riktningar. Vattendelare är också ett

utmärkt bildspråk för avgörande händelser i världshistorien.

Kristi uppståndelsen är i den meningen sannerligen en

vattendelare. Allra först var den en vattendelare för de första

vittnena av den tomma graven! 

I bibeltexterna nu på söndag möter vi dessa vittnen och deras

brottning med uppståndelsens konsekvenser. Lärjungarnas

första reaktion präglades av osäkerhet, både i fråga om

identitet och uppdrag. Var de fiskare eller var de evangelister

och församlingsledare? 

När Jesus kallade på dem från stranden – och sedan bjöd dem

på frukost – blev de påminde om att allt vad Jesus sagt till dem

var fortfarande aktuellt. Jesus hade verkligen inte övergett

dem; de skulle nu börja fiska människor. 

Jag ser också Corona pandemin som en historisk vattendelare

som riktar frågor till oss om vår identitet och vårt uppdrag. Vi

är var och en – och tillsammans – delaktiga i ett heligt och

spännande uppdrag. Våra liv ska vittna om att Jesus inte har

övergett oss, vår stad eller vår värld. Tvärtom, den uppståndne

Kristus kallar på oss och vill samla ihop våra erfarenheter.

Kristus vill använda oss och våra erfarenheter på nya sätt, så

att det glada budskapet sprids om att påsken förändrar allt.

Pastor Jenny
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Tack för era gåvor till vår
församling och till S:t Peters
diakoni.  De gör skillnad. 

Det är aldrig fel för er att höra
av er till mig! Jag finns till för att
samtala eller mailväxla med,
och ber gärna för er om ni
önskar det.

11 APRIL 11:00
GUDSTJÄNST 
"Påskens vittnen"
Predikan: Solveig Högberg 
Medverkande: Annika Ahlefelt
Sång: Laila Johansson
Musik: Sebastian Johansson 

Missa inte lunchmusik från S:t 
 Peter varje tisdag kl.12:00 på vår
YouTube kanal. 

VIKTIG INFORMATION

Tack också för er trogna
digitala närvaro - att samlas
kring Ordet och sjunga Guds lov
är viktigt (formgivande!) även
när det sker digitalt. 

Swisha en gåva till 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


