
Tankar inför söndag

I söndags handlade Bibeltexterna om hur vi, som en
gemenskap, övervinner vår benägenhet till splittring. 
 Kommande söndags texter talar till vår tendens att vara
splittrade som individer.  

Jag har känt att denna höst har bjudit på extra många
anledningar till att känna sig splittrad. Låt mig förklara. Även
om läget inte är ”normalt” på grund av pandemin, har vi börjat
röra oss i den riktningen.  Många saker tävlar om vår tid och
delaktighet på ett sätt som vi har blivit ovana med.
Utställningar, föreläsningar, brunch med vänner,
söndagsgudstjänster, höstmarknader, streamingtjänsternas
utbud, konserter. Lägg på det de humanitära kriserna,
naturkatastrofer och de negativa effekterna av
klimatförändring som vi följer i vårt nyhetsflöde och stundom
kan det kännas som att en ”systemöverbelastning” inträffar. 

Det är lätt att känna sig fullständigt splittrad. Hur skall man
satsa bland så många val och variabler när det enda vi kan se
är vår begränsade mängd av tid och energi? Kan vi lägga vårt
krut på ett sätt som bevarar och även förstärker vår helhet?

Om vi läser mellan raderna i kommande söndags texter hör vi
en återkommande tanke: Gudstro är en kraft som håller ihop
oss och ger oss en meningsbärande riktning även när livet
brister.  Men mer specifikt än en otydlig kallelse till ”Gudstro”
är Jesus ord i söndagens evangelietext, ”sök först Guds rike
och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också”.  Kan
Jesus ord ge oss den vägledande princip vi behöver för att leva
helt och väl i en tid som drar oss åt så många olika håll? Det
tror jag, och det ska jag predika om på söndag. Som alltid
hoppas jag att vi ses!

Med önskan om en god fortsättning på veckan,
Pastor Jenny

15:e söndagen efter TREFALDIGHET 
"Ett är nödvändigt"
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Bifogat finns ett spännande
dokument om vår kyrkas historia. 
 Det delades ut i söndags. Jag 
 sänder även ett blad om en
jubileumsinsamling som vi drar
igång för att renovera vår
altarmålning. Vi vill gärna se till att
den varar 100 år till (om Herren
dröjer)! 

9 SEPTEMBER 
12:00-15:00 ÖPPEN KYRKA
Pastor Jenny leder oss kl.13:00 på en
vandring genom begynnelserna i 1
Moseboken (vem visste att det fanns
tre?!). Där finns det många existentiella
frågor att samtala om. 
19:00 DET GODA SAMTALET 
Panelsamtel med Joel Halldorf, Eric
Schüldt och Karin Olsson

12 SEPTEMBER 11:00
GUDSTJÄNST 
"Ett är nödvändigt" 

VIKTIG INFO 

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


