Andra söndagen i advent
”Guds rike är nära”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
DET HÄNDER I VECKAN
Onsdag 01 december
19:00 Adventskonsert
Ensemblen BaraBarock spelar
en konsert som även livesänds
för er som inte vill ge er ut i
mörkret och kylan.
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Tankar inför söndagen
Andra Advent är temat ”Guds rike är nära”. Kan man tro på det? Det
har ju vi och våra förfäder proklamerat i tvåtusen år.

8_:_e_ _s_ön_d_a_g_
Framförhållning och_e_f_t_e_r_
planering är visserligen bra! Men hur länge ska
man behöva vänta på att löftena ska fullbordas? Vad betyder nära?
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_
_
När vi tänker så funderar vi över något som ska komma, någon gång

Torsdag 02 december
12:00–15:00 Öppen kyrka.
Obs! 12:30 ”Sånger för
advent och jul med Cecilia
Thorngren”.
18:30 Bibelstudium
Söndag 05 december
11:00 Gudstjänst
Predikan: Solveig Högberg
Medverkande: Annika Ahlefelt
Orgel: Johan Wallin

i en okänd framtid, då tänker vi i tid, det har ännu inte hänt. Men det
fantastiska och svårförståeliga med att Guds rike är nära, är att det
också är, då tänker vi i närvaro, det har redan hänt. Då blir det mer
2021
| VECKA
29 än att se fram mot.
en frågaJULI
om att
upptäcka
och uppfatta
Vi får göra bådadera och hantera två förhållningssätt samtidigt; vi får
emotse och vi får emotta.
Guds rike kan ibland vara svårupptäckt. Guds rike har inga mått. Det
kan vara litet som ett senapskorn och större än alla vintergator. Det
är bara materiella ting som har en viss storlek. Det eviga är varken
stort eller smått, det är.

8_:_e_ _s_ön_d_a_g_
_e_f_t_e_r_
Att leva i detta spänningsfält
mellan ”redan nu” och ”ännu inte”
VIKTIG INFORMATION
medför ett uppdrag. Guds rike både nu och sen är den kärlek som
• Bibeltexter för_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_
söndag:
kan och vill förändra. Det är en kärlek_som blir större och större ju
Jes 35:1-10, Jak 5:7-11, Matt
13:31-34, Ps.85:9-14

• Era gåvor är avgörande för
vårt diakoniarbete och för vår
församling. Tack för allt ni ger!

mer vi ger av den, ju mer vi ger desto mer får vi ta emot.
Medvetenheten om Guds rikes närvaro i centrum av oss själva ger
vila och ro, samtidigt som det ger ny inspiration till att dela kärleken
och bygga fred och tillit i en upp och nedvänd värld.
Man kan tro på att Guds rike är nära – det är ett liv inom räckhåll.
Solveig Högberg

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

