Kristi himmelsfärds dag
& Söndag före pingst

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
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HÄNDER I VECKAN
Torsdag 26 maj
09:0o Gökotta i
Tegnerlunden
Ta med egen kaffe/frukostkorg

Närmre bort från oss!!!
FIRANDET AV KRISTI HIMMELSFÄRD, fyrtio dagar efter påsk, är en festdag som har
sin historiska bakgrund i det som skildras i Apostlagärningarnas inledning (Apg
1:1–11). Men vad betyder det att Jesus ”lyfts upp i höjden” och lämnar
lärjungarna och de andra som han gett ”bevis på att han levde”? Det sker ju en
separation.

8_:_e_ _s_ön_d_a_g_ _e_f_t_e_r_
Söndag 29 maj
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_
_
11:0o Gudstjänst
Himmelsfärden är en konsekvens av uppståndelsens nya verklighet. Därför
Predikan: Jenny Arnerlöf
Orgel: Göran Grahn
Sång: Kerstin Lostig
Bibeltexter: 5 Mos. 31:6-8,
Rom. 8:31-39, Joh. 16:23-33,
Ps 33:18-22
VIKTIG INFORMATION
• Ett nytt Kyrkblad bör landa i
era brevlådor under veckan.
• Om det regnar på torsdag
morgon samlas vi under taket i
den lilla paviljongen i
Tegnérlunden (annars sitter vi
vid pergolan nära
Observatoriegatan). Efter en
enkel andakt går vi, om det
regnar, ner till kyrkan för att
fika i torr och varm miljö.

markerar denna fest att påsktiden slutar. Jesus sitter nu på Faderns högra som
”Herre över allting”, helt i enlighet med hans ord i det stora missionsuppdraget:
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden” (Matt 28:18).
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Kristi auktoritet – som Herren över allting – är grunden även för vår församlings
heliga uppdrag. Molnet som tog Jesus upp till himlen är samma moln som omgavs
gudstjänst-tältet (tabernaklet) i öknen och som ledde det gamla Israel under
ökenvandringen. Molnet är tecknet på Guds härliga närvaro. Jesus liv på jorden
hade nått sitt slut. Sonens förhärligade kropp finns nu i Faderns hus.
I många traditioner uttrycks denna avgörande frälsningshistoriska händelse genom
att påskljuset i gudstjänstrummet släcks under läsningen av berättelsen om
himmelsfärden. Sedan placeras påskljuset vid dopkällan, där det tänds på nytt,
som en påminnelse om att vi i och genom dopet är förenade med Kristus i hans
uppståndelse.
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För oss idag innebär alltså himmelsfärden att Jesus inte längre är begränsad till en
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_
_
plats på jorden eller till en särskild folkgrupp eller kultur. Han kom faktiskt

närmare oss genom att lämna oss. Därför reagerade inte de första kristna med sorg
eller ilska när de bevittnade himmelsfärden. Det heter att de gick vidare ”under
stor glädje”. Himlens port har öppnats för alla. En av vårt släkte – Jesus Kristus –
sitter redan på Faderns högra sida, förvandlad. Han säger: ”Ni skall vara där jag
är” (Joh 14:3).
Sune Fahlgren

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:
Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se
Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm

