Tredje söndagen i advent
”Bana väg för Herren”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
DET HÄNDER I VECKAN
Torsdag 09 december
18:30 Bibelstudium. Vi
avviker från Markus för en
speciell Bibelstudiekväll med
Jul-tema. Alla är välkomna!
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Tankar inför söndagen
Flygplatsers ankomsthallar har en unik brist på likgiltighet.
Människor som står och väntar – ibland med blommor och ballonger
– är fyllda med förväntan över att få ta emot sina efterlängtade nära
och kära. Även taxichaufförer som står med handskrivna
namnskyltar är någorlunda alerta. Det är en rolig bild för oss att
använda när vi tänker på vår egen väntan på Kristus ankomst till oss
både i vardagen och på den yttersta dagen. Bland ankomsthallens
väntande människor, vem liknar vi mest i vår förberedelse och i vår
väntan på Kristus?

8_:_e_ _s_ön_d_a_g_ _e_f_t_e_r_
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_ _
Söndag 12 december
11:00 Gudstjänst
Predikan: Jenny Arnerlöf
Medverkande: Alvin Strollo
Sång: Kerstin Lostig
Orgel: Göran Grahn
VIKTIG INFORMATION
• Bibeltexter för söndag:
Mal 4:4-6, 2 Pet 1:19-21, Matt
11:12-19, Ps.146:3-9
• Extra Kalla Nätter är igång
och vår kyrka är en backup
lokal om de större kyrkornas
utrymme inte räcker. Be gärna
för alla som jobbar med detta.
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Under sommaren 2009 blev den franska filosofen Alain de Botton
”gästförfattare” på Londons Heathrow flygplats under en vecka.
Hans iakttagelser från veckan blev till en rolig liten bok vars sista
kapitel handlar om ankomsthallen. Under mer än åtta timmar såg
han hur även de mest rutinerade resenärer, som visste att ingen
skulle komma för att möta dem, ändå skannade av folkhopen för att
se om det fanns någon där som väntade. Det finns något i oss
människor som hela tiden söker efter ett välkomnande och en
tillhörighet, men få har ögon att se Gud som står i ankomsthallen
med öppna armar.

8_:_e_ _s_ön_d_a_g_ _e_f_t_e_r_
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_ _

Stöd oss gärna med gåvan av
din närvaro som betyder mer
än du förstår. Vi tackar Gud för
er generositet!

Det är en viktig del av kyrkans mission att fortsätta bana vägar för
Kristus. Som vägbanare får vi inte stå likgiltiga inför andra
människors sökande efter tillhörighet – att välkomna dem är att
välkomna Kristus. På söndag får vi höra om Jesu möte med folk som
hade gått från att vara likgiltiga till att bli cyniska och deras
mottagande (eller förkastande!) av vägbanaren par excellens –
Johannes Döparen. Jag hoppas att vi ses!
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

