Septuagesima
”Nåd och tjänst”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
Torsdag 10 februari 2022
18:3o Bibelstudium
Vi läser genom
Markusevangeliet tillsammans.
Inga förkunskaper krävs.
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Tankar inför söndagen
Det finns en bok som under de senaste åren har legat högt uppe på läsarlistorna:
”Ålevangeliet”. Det är en berättelse om världens mest gåtfulla fisk, av Patrik
Svensson. Boken handlar om ålens mystiska liv och de fyra metamorfoser som en
ål genomgår, under vandringen från Sargassohavet till söta vatten och tillbaka till
Sargassohavet.
Andra skapade varelsers livsmönster går ganska lätt att förutse, utvecklingen är
given och ser likadan ut. Vi vet vid vilken ålder ett barn brukar börja gå. Vi vet
hur lång tid det tar för en fågel att bli flygfärdig. Men så är det inte med ålen. Man
kan inte i förväg veta vid vilken ålder ålen ska gå från det ena utvecklingsstadiet
till det JULI
andra. 2021 | VECKA 29
Författaren har formulerat en mening som jag fastnat för och som jag kom att
tänka på i samband med rubriken för söndagen ”Nåd och tjänst”. Han skriver ”En
ål blir vad den behöver bli när tiden är inne för det”.
För mig är det en beskrivning av nåden. Ingen har lyckats förstå sig på när och
varför ålen går från det ena stadiet till det andra. Ingen har heller till fullo lyckats
förstå sig på Guds nåd. Det vi vet är att Gud genom nåden kan förvandla oss till
det vi behöver vara vid precis rätt tidpunkt. Det handlar om tillväxt och mognad.
Men det handlar också om tjänst. Ålens förvandling har ett syfte, så finns det
också en mening med att vi möter Guds nåd; tjänsten.
I mitt möte med medlemmar i olika Tolvstegsgrupper, AA m fl, har jag lärt mig
vad viktig tjänsten är. Till en medlems uppdrag hör att göra tjänst på något sätt.
När jag frågat hur man orkar gå på flera möten i vecka och hur man så villigt tar
på sig olika uppdrag så har jag fått svaret: ”tjänsten hjälper mig att hålla mig på
vägen”.
Jag skulle vilja vara som ålen och ha samma inställning som medlemmen i
Tolvstegsgruppen; jag vill att Gud genom sin nåd ska förvandla mig till det jag
behöver vara när tiden är inne för det och jag vill göra tjänst för att hålla mig på
vägen.
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Söndag 13 februari 2022
11:0o Gudstjänst
Predikan: Jenny Arnerlöf
Medverkande: Daniel R.
Ardabili-Farshi
Sång: Familjen Ireblad
Orgel: Johan Wallin
Bibeltexter: Jona 3:10-4:11, Fil
1:3-11, Luk 17:7-10, Ps.25:4-11

VIKTIG INFORMATION
• Du vet väl att det finns tre
möjligheter att ta del av söndagens
predikan. Fysiskt när du närvarar i
gudstjänsten, som nu är mer
möjligt när restriktionerna
försvinner. Digitalt via YouTubes
sändningar. Och på hemsidan, där
predikan läggs ut på söndag
eftermiddag. Predikningarnas
undervisning, rikedom och djup
behöver vi ta till oss på olika sätt.
Det som kanske gick förbi när vi
lyssnade kan tala till oss när vi
läser det.
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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

