Allhelgona helg
”Vårt evighetshopp”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
DET HÄNDER I VECKAN
Torsdag 4 november
12–15 Öppen kyrka.
Carl Lagerqvist berättar och
sjunger under temat ”Hela vägen
går han med mig”.
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Tankar inför söndagen

Ett viktigt möte pågår i Glasgow denna vecka. När det öppnades i måndags
hördes tal från olika världsledare som präglades av allt från hoppfullt
allvar till domedagstankar menade att motivera till beslutsamhet. Om
någon talade utifrån en vision av livets himmelska mål hos Gud så missade
jag det i media rapporteringen. Givetvis förväntade jag inte det, men jag
vill dela en tanke om varför det skänker ett viktigt perspektiv för oss när vi
tänker kring klimatkrisen.

8_:_e_ _s_ön_d_a_g_ _e_f_t_e_r_
18:00 Bibelstudium
Vi börjar studera_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_ _
Markusevangeliet tillsammans.
Inga förkunskaper krävs!
Söndag 7 november
11:00 Gudstjänst i S:t Peters
kyrka
Predikan: Jenny Arnerlöf
Medverkande: Daniel F.
Ardabili-Farshi
Musik: Johan Wallin

VIKTIG INFORMATION
• Spara datumet! 13/11 15:0018:00 blir det städdag i kyrkan.
Uppgifter finns åt alla –
välkommen!

Jag kan ha fel, men jag misstänker att världsledarna som har samlats i
Glasgow har formats av vår tids dominanta sätt att tänka: zero-sum logik
samt de starkas överlevnad och framgång. Dessa tävlingsinriktade sätt att
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tänka gör
det svårt,
om|inte
omöjligt,
att begränsa sig själva. Allt sedan Edens lustgård har människor haft svårt
att acceptera begräsningar. I vår brustna föreställningsförmåga blir då
tankar på det himmelska präglat av obegränsad lyx men Bibelns vision är
något helt annat.
Bibelns vision av himmelen som vi möter i söndagens episteltext handlar
om försoning för staden (människans skapelse) och trädgården (Guds
skapelse) och läkedom för alla folk; alltså helande av politiken. Vi behöver
låta den himmelska visionen prägla vår vision för jorden i stället för att
låta vår jordiska vision prägla våra föreställningar om himmelen.

8_:_e_ _s_ön_d_a_g_ _e_f_t_e_r_
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_
_
Tills den dagen när vi får äta frukten från livets träd, kan vi förmedla en

• Tack för allt ni ger till
församlingen! ”Vad som görs
utav kärlek till Jesus äger ett
värde som evigt består.”
- Psalm 454 i Psalmer o Sånger

annan livgivande frukt i nuet. Som Andens folk blir vi bärare av Andens
frukter. Det gör oss särskilda utrustade för att förmedla livgivande omsorg
och läkedom till en sårade värld. Besluten som fattas i Glasgow är viktiga.
Men minst lika viktigt är upplåtande av våra egna liv till Andens verk i oss,
så att vi tillsammans blir himmelens agenter och ett folk som förmedlar
evighetens hopp och läkedom till vår sargade värld.
Pastor Jenny

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf
SMS eller mejla 070 306 6346, pastor@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12 Stockholm

