Domsöndagen
”Kristi återkomst”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
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DET HÄNDER I VECKAN

Tankar inför söndagen

Torsdag 18 november
12:00–15:00 Öppen kyrka.
13:00 ”En brand, en storm
och Guds nåd”. Solveig
Högberg talar om John Wesley.

Efter allhelgonahelgen får det heliga året en allt starkare prägel av allvar
och avgörande frågor. Det faktiskt både mörknar och ljusnar. Vår existens
är hotad. Samtidigt säger Skriften att fullbordans tid står för dörren.
Frälsningen är nära.

8_:_e_ _s_ön_d_a_g_ _e_f_t_e_r_
Kommande söndag kulminerar detta tema.
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_
_ Domsöndagen är Kristus
18:30 Bibelstudium
Söndag 21 november
11:00 Gudstjänst
följt av församlingsmöte
Predikan: Jenny Arnerlöf
Medverkande: Sune Fahlgren
Orgel: Johan Wallin
Sång och musik: Anna
Josefsson och Vera Arvidsson.
VIKTIG INFORMATION
• I församlingsmötet på söndag
behandlas budgeten för 2022.

Konungens dag. Vi får stanna upp inför tidens slut och den djupa
innebörden i löftet om ”nya himlar och en ny jord”. Det ett ganska nytt
påfund att på Domsöndagen markera en avslutning på kyrkoåret och
sedan en nystart Första söndagen i advent. På så sätt missar vi att kristen
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av Guds framtid. Vi har med andra
ord framtiden i ryggen.
Läsningar ur Uppenbarelseboken är vanligt i denna del av kyrkoåret. Den
bibelboken skrevs för små, kämpande församlingar i Mindre Asien. Deras
existens var dagligen hotad. Förföljelserna från kejsarmakten tilltog. För
dem var Johannes visioner inte hot och skräck, utan tröst från framtiden
som ingöt hopp och uppmuntran i nuet. Det är faktiskt inte kejsaren som
har sista ordet i tillvaron utan Kristus, konungen. Världens mål och
mening har blivit synligt i Jesus Kristus som säger: ”Se, jag gör allting
nytt!” (Upp 21:5).
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• Vi tackar Gud för allt ni gör
och ger, så att vi_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_
kan finnas
_
Budskapet på söndag handlar om rättfärdighetens seger och ondskans
som en församling på
Norrmalm!

slutliga nederlag. Gud är inte likgiltig inför det onda. Budskapet lyfter
också fram det förtroende Gud gett oss. Om det inte innebär ansvarighet,
är det inget verkligt förtroende. I ljuset av Guds framtid har kristna inte
ojat sig över kriser i världen eller blivit likgiltiga inför dem. De har i
handling sett Kristus närvarande i ”den som sitter i fängelse, är hungriga,
törstiga, hemlösa, nakna, sjuka” (Matt 25:31–46).
Kom till kyrkan på söndag och lyssna till evangeliet om domen!
Sune Fahlgren, vice ordförande i S:t Peter

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

