Söndagen före domssöndagen
”Vaksamhet och väntan”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
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DET HÄNDER I VECKAN
Torsdag 11 november
12–15 Öppen kyrka.
13:00 pratar pastor Jenny om
byggstenarna till Existentiell
hälsa utifrån boken Leva med
ovisshet.

Tankar inför söndagen

”Leva med ovisshet – om tillit,
sårbarhet och andlig styrka”
Samtal mellan
Equmeniakyrkans ordförande
Kerstin Eklund, journalisten
Lisbeth Gustafsson och Pastor
Jenny Arnerlöf.

Vaksamhet och väntan är ett tema som vill sporra oss till djupare
reflektion kring vad det betyder för Kristi kyrkan att vara redo för hans
återkomst. Hur ska vi använda den tiden vi får på ett klokt sätt? När man
sitter i ett
väntrum
är det
inte ovanligt
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sticka eller virka. Idag såg jag någon läsa en bok när han åkte rulltrappan
ner till pendeltåget vid Odenplan. Vaksamhet och väntan handlar om att
på liknande sätt fylla tiden med sysselsättningar som håller oss medvetna
om att vi faktiskt väntar på någon – Jesus Kristus. Han har dessutom sagt
att medan vi väntar, kommer han på något märkligt sätt till oss in cognito
genom de utsatta, de förtryckta, de hungriga och genom varandra när vi
samlas i hans namn. Vi styr inte hans rörelser utan vi är uppmärksamma
och håller utkik efter tecken på hans närvaro.

Snart har vi nått slutet av ytterligare ett kyrkoår. Det hörs i texternas ton
som blir extra allvarsamma inför kyrkoårets slut. Allvaret har varit en
källa till ångest för många människor som blir snärjda av försök att tyda
predikotextens liknelse om de fem förståndiga och fem oförståndiga
flickorna som väntade på brudgummen och få den att passa ihop med
deras bild av tillvaron. Därför känns det som ett bra tillfälle att
sammanfatta kommande söndags tema och påminna oss om det bästa
sättet att läsa liknelser.

8_:_e_ _s_ön_d_a_g_ _e_f_t_e_r_
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_
_
19:00 Det Goda
samtalet

Lördag 13 november
15:00 Städdag i kyrkan!
Uppgifter finns åt alla!
Söndag 14 november
11:00 Gudstjänst i S:t Peters
kyrka
Predikan: Sune Fahlgren
Medverkande: Daniel R.
Ardabili-Farshi
Musik: Casimir Käfling
Sång: Cecilia Thorngren

På samma sätt som vi_e_f_t_e_r_
inte styr hans närvaro blir det inte fruktsamt för oss
8_:_e_ _s_ön_d_a_g_
att närma oss Jesu liknelser med en intention att bemästra dem. Poängen
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_
med dessa skickliga berättelser är att de _
ska engagera oss så att vi tänker

VIKTIG INFORMATION
• Vi tackar Gud för allt ni gör och
ger så att vi kan finnas som en
församling på Norrmalm!

några extra varv kring det vi frestas att tro är självklart. Herrens vägar är
sällan självklara från världens perspektiv. Liknelser är berättelser som
bemästrar oss (!) och om vi går med på det, hjälper de oss förbli nära Jesus
i våra tankar och förväntningar. Gud ge oss tålamod och förstånd medan vi
väntar.
Pastor Jenny
Redan nu vill jag påminna er om att efter gudstjänsten den 21 november har
vi ett viktigt församlingsmöte under kyrkkaffet.

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

