Första söndagen i advent
”Ett nådens år”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
DET HÄNDER I VECKAN
Torsdag 25 november
12:00–15:00 Öppen kyrka.
13:00 ”Mitt liv som
missionärs barn”. Gunnil
Korswing berättar om sin
uppväxt i Mocambique.
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Tankar inför söndagen
Igår hämtade jag ett nytt Kyrkblad från tryckeriet på min väg in till kyrkan.
Bilden på framsidan är av en festlig adventskalender. Att dagligen få hitta
och öppna de små numrerade luckorna och se vad som syns bakom är
något jag alltid har älskat med Advent. För några år sedan lärde en vän
mig att betrakta detta enkla seende som en övning i uppmärksamhet. I en
värld som svämmar över av bilder som vi skrollar förbi med ett fingersvep
på skärmen är det bra att stanna upp och lägga märke till vad vi ser.
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17:00 Julpyntar vi i kyrkan
Söndag 28 november
11:00 Gudstjänst
Predikan: Jenny Arnerlöf
Medverkande: Sune Fahlgren
Orgel: Göran Grahn
Trumpet: Carl Lagerqvist
Sångensemble.
VIKTIG INFORMATION
• Bibeltexter för söndag:
Sak 9:9-10, Upp 3:20-22,
Mt.21:1-9 alt. Joh.18:36-37,
Ps.24:1-10

Det framgår inte av den svenska bibelöversättning, men ”Se!” är det första
som ängeln Gabriel säger till Maria efter sin initiala hälsning ”Var inte
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Gud”. Som min vän lärde mig,
imperativet att ”Se!” i Bibeln signalerar Guds inbrytande i vårt liv på ett
sätt som kan ändra vår uppfattning av tillvaron om vi väljer att se.
I kommande söndags episteltext är det Kristus själv som säger ”Se!”. ”Se,
jag står vid dörren och bultar.” För mig är söndagens episteltext en av de
viktigaste texterna i hela Uppenbarelseboken. Jag grips av frågan hur
kommer det sig att Kristus står utanför kyrkan och ber om att bli insläppt?
Hur kommer det sig att han ibland står utanför mitt eget liv? Det händer
inte med flit utan jag tror att det sker på ett subtilt sätt utan att vi lägger
märke till det.
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Advent är då en tid för oss att stanna upp och släcka ner skenet från allt

• Ni gör och ger så mycket till
vår församling i det fördolda
som jag och församlingens
styrelse bara kan ana. Gud ser!
Och vi tackar Gud för allt som
vi anar och förstår utan att se.

som håller oss distraherade. Vi får vänta tålmodigt i mörkret och spana
efter det klara ljusa skenet av Julens ljus (Kristus själv!) som bröt in i vår
värld och aldrig kan släckas eller övervinnas. Jag hoppas att vi ses på
söndag när vi firar gudstjänst Kristus till ära och ringer in ett nytt kyrkoår!
Med önskan om en rik advent i hoppfull förväntans tecken,
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

