Tredje söndagen i fastan
”Kampen mot ondskan”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
Torsdag 17 mars 2022
12:0o-15:00 Öppen kyrka
”S:t Patrick”. Jenny Arnerlöf
Söndag 20 mars 2022
11:0o Gudstjänst
Predikan: Jenny Arnerlöf
Medverkande: Gunnil
Korswing
Sång: Laila Johansson
Orgel: Johan Wallin
Bibeltexter: Jesaja 59:14-17,
Ef.6:10-18, Mk. 5:24-34,
Ps. 25:12-22
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Tankar inför söndagen
Efesierbrevets beskrivning av Guds rustning får mig att tänka på filmen
från 2006 Djävulen bär Prada. Det måste bara vara något med
klädmetaforerna. Det är en film som visar att ondskan inte alltid ser ”ond”
ut. Det är viktigt att komma ihåg det. Fast just nu är vi ju ögonvittnen till
otvetydig ondska – krig. Att det som sker är ont är uppenbart, men att
förstå vad som ligger bakom det är svårare.
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VIKTIG INFORMATION
• Om du vill ge ett bidrag till
Equmeniakyrkans
katastroffond går ditt bidrag
bl.a. till de drabbade områdena
genom systerkyrkor i European
Baptist Federation. Ge din gåva
till BG 900–3286 eller Swish
900 32 86. Märk gärna med
”Ukraina”.

Enligt vår kristna tradition är ondskan något som existerar men som är
svårt att förklara. För om ondskan kunde rationellt förklaras, skulle den ha
en rättmätig plats i vårt kosmos. Vi anar ondskans märkliga absurditet i
experternas
förklara Putins
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Efesierbrevets text kastar ljus över varför det är svårt. Den säger att i
kampen mot ondskan kämpar vi emot ”varelser som inte är av kött och
blod… [vi kämpar emot] härskarna, mot makterna, mot herrarna över
denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.”
De första kristna ansåg att ondskan finns som en avvikelse från det goda
och sanna. Det innebär att ett sätt att delta i kampen mot ondskan är att
bejaka det som är sant och gott. Ett viktigt sätt att göra detta nu är att ta
hand om människor som har sårats och drabbats av krigets antiskapande
kraft.
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Under fastan minns vi på ett särskilt sätt att kampen mot ondskan som vi
• Om du har tankar
kring hur
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_
är delaktiga i redan är vunnen. Kristus besegrade ondskan och alla dess
du kan hjälpa till får du gärna
höra av dig till pastor Jenny.
• För allt som görs för S:t
Peters församling tackar vi
Gud!

krafter. Hans seger är vårt enda försvar. Den ger oss kraft att genomskåda
ondskans frestelser och mod att inte rädas för ondskans djävulskap.
Jag har blivit djupt rörd av de många som på olika sätt visar att de deltar i
kampen mot ondskan som pågår här och nu. I söndagens gudstjänst kan
vi hämta nytt mod och kraft från vår Herre Jesus Kristus som är med oss i
våra goda ansträngningar. 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

