
På torsdag är det Kristi himmelsfärds dag. Enligt

Apostlagärningarnas skildring togs Jesus bort från lärjungarna

och många andra efterföljares åsyn genom ett moln.  En

alltför bokstavlig förståelse av händelsens beskrivning har fått

många människor att under historiens gång tänka på Jesus

som svävande någonstans i yttre rymden.  Himmelsfärdsdagen

är en dag vars rika symbolik har så till den grad gått förlorad

att många kristna tycker att det är en pinsam och märklig

helgdag. Då jag inte kommer att predika över denna text vill

jag ge oss ett enkelt sätt att tänka på Himmelsfärdens

betydelse. 

Jesus har burit vår mänsklighet in i himlen, in i Guds

dimension. Exakt var det är i geografiska termer vet vi inte,

men Jesus exakt plats är inte det viktiga. Det viktiga är att

Kristus, som allting hålls samman i (Kol 1:17) har burit vår

mänsklighet in i skapelsens hjärta där han ber för oss att

lyckas i vår efterföljelse av honom. Det är en rik och

uppmuntrande tanke, och Himmelsfärdsdagen bjuder på flera

rika tankar.

I Sverige har traditionen funnits att samlas till gökotta på

Himmelsfärdsdagen med kaffe, allsång, naturupplevelse och

andakt på agendan. I samma anda har vi planerat en enkel

samling i Tegnérlunden på torsdag kl.9:00. Gökens närvaro är

tveksam, men att få samlas utomhus och dela gemenskap och

andakt vore så gott. Då får vi se vilka andra rika tankar vi kan

komma på. Varmt välkommen med din kaffetermos, din favorit

morgonfika och så hoppas jag att vi ses i lunden. 

Pastor Jenny

Konstverk Himmelsfärden av Rembrandt ca 1636 

Till lunchmusik nästa vecka spelar
Sebastian önskepsalmer. Maila
mig med era önskningar! 
Få saker visar oss vad vi älskar 
 som var vi lägger vår tid och
pengar. Det vi ger tid och pengar 
 till formar också oss. Jag vill be
er att begrunda hur ni metodiskt
kan ge av er själva till vår
gemenskap. Allas bidrag behövs.

13  MAJ 9:00
SAMLING I TEGNÉRLUNDEN 
"Herre över allting"
Vi samlas i Tegnérlunden med Pastor
Jenny och vår medhavd morgonfika. 

16 MAJ 11:00
GUDSTJÄNST m. DIALOGPREDIKAN 
"Hjälparen kommer"
Predikan: Jenny Arnerlöf och Sune
Fahlgren
Medverkande: Stephan Andrén 
Musik: Sebastian Johansson

VIKTIG INFO   

Swisha en gåva till 123 390 86 88 
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KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG 
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Veckans nyhetsbrevet 

från S:t Peters kyrka

MAJ 2021 |  VECKA 19 

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


