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5:e SÖNDAGEN I
PÅSKTIDEN
"Växa i tro"
Veckans nyhetsbrevet
från S:t Peters kyrka

DET HÄNDER I VECKAN:
2 MAJ 11:00
GUDSTJÄNST
"Växa i tro"
Predikan: Jenny Arnerlöf
Medverkande: Linda Harris
Musik: Sebastian Johansson
Veckans lunchmusik är en härlig
minikonsert av vårsånger - unna dig en
stund av ren musikglädje!
VIKTIG INFORMATION
Jag hoppas att ni hann se vårt
bidrag till Stockholms Kulturnatt.
Om inte kan du hitta den och alla
andra bidrag här fram till 1 maj.
Tack för allt som ni gör och ger för
att gynna vår församling. Era böner,
gåvor och andra uttryck för stöd är
uppmuntrande. De gynnar trons
växt på flera olika sätt! Människor
som ser våra diakoni vandrarna på
lördagar kommer ofta fram och
talar om att vad de ser väcker hopp
och tro i dem.
Swisha en gåva till 123 390 86 88

Tankar inför söndag
Plantor och träd växer inte under dagen utan tillväxt sker
huvudsakligen när det är mörkt.

Detta är naturligtvis förutsatt

att de har tillgång till vatten och näring.

Under dagtid lagrar

växter energi genom att förvandla solljus, vatten och koldioxid
till socker som sedan används under natten för tillväxt.

Ju

varmare temperaturen är, desto snabbare går tillväxten. Förutom
det faktum att sådan information är intressant i sig, kan det
möjligen vara en bra metafor för hur själen växer.

Med själen är det dock lite knepigare, för ofta när man har
själsliga solskensdagar frestas man mer än någonsin att ta Gud
och den egna tron för given eller också glömma bort den som ett
besvär eller en olägenhet. Det är lätt att föreställa sig att det
bara kommer att finnas solskensdagar framöver, även om vi
innerst inne vet att det inte stämmer.

Alla människor växer.

Frågan är åt vilket håll?

Och kan vi aktivt

forma vår egen växt? Den kristna traditionen har ju länge svarat
”ja” på den frågan.

Åtminstone till en stor del.

Heliga vanor

som vi utvecklar på solskensdagarna, vanor som Bibelläsning,
bön, att fira gudstjänst m.m., är vårt sätt att lagra energi som
sedan ger oss näring och håller oss vid liv under svåra stunder.

Jag tilltalas av denna bild som stämmer överens med min egen
upplevelse.

Men jag tror att det också finns andra sätt att tolka

temat ”att växa i tro”.

Det vore så berikande att få sitta med

dig och höra hur du förstår temat, och vilka händelser som har
fått din tro att växa. Du får gärna höra av dig och berätta!

Pastor Jenny

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

