Trettonde söndagen efter Trefaldighet

”Medmänniskan”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
HÄNDER I VECKAN
Torsdag 8 september
12:00-15:00 Öppen kyrka

Höststart, sommarminnen
18:00 På spåret*
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Tankar inför söndagen
Han fyller mitt liv med allt gott – Ps.103:5
Gud skapade världen med intentionen att den skulle bli uppfylld av det goda – av
ljus och liv! Psalmisten ger uttryck för detta i citatet ovan. Gud fyller, och är i sig
fullhet som vill fylla människors liv.
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_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_
_
Fullhet är ett tema som står i bakgrunden i Bibelns texter: Guds härlighet fyllde

Fredag 9 september
16:00 Pilgrimsgudstjänst i
samband med Pilgrims Walk
for Future
Medverkande: Jenny Arnerlöf,
Lena Bergström, Annika
Spalde, Johan Wallin
Söndag 11 september
11:0o Gudstjänst
Predikan: Jenny Arnerlöf
Medverkande: Anders
Segersson
Solosång: Kerstin Lostig
Orgel: Johan Wallin
Bibeltexter: 5:e Mos 15:7-11,
Rom 13:8-10, Mt 5:38-48,
Ps.103:1-6

templet till den grad att prästerna inte kunde förrätta sin tjänst (2 Krön 5:13-14),
serafer i Jesajas vision ropade, ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden
är full av hans härlighet.” I prologen till Johannesevangeliet beskrivs Jesus som
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i Galaterbrevet skrev Paulus om ”tidens
fullhet” som på svenska översätts till ”när tiden var inne”. Allt detta och jag har
inte ens nämnt den heliga Anden som vi förknippar mest med uppfyllande!
Målet med allt fyllande är återupprättelsen och helandet av relationen mellan
himlen och jorden (kolla Habackuk 2:14 och Efesierbrevet 3:19!). Denna vision
ger oss ett rikt sätt att tänka kring vårt uppdrag som Guds medarbetare här och nu.
Vad är det vi fyller våra liv med, eller låter våra liv fyllas av? Och hur kan vi på
ett enkelt sätt vara medmänniskor som fyller andras liv med det goda?
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liv fyllas av det som samhället eller omgivningen tycker
man måste ha för att ha ett fullt liv. Ett snabb skummande över Blockets utbud
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_
_ som inte tillfredsställer vår
vittnar om impulsen att fylla livet fast med saker

VIKTIG INFORMATION
* Egentligen är det först 15 sept
som På Spåret ska komma igång –
men den som vill är välkommen
på torsdag kväll för en tjuvstart!

längtan efter Jesu unika fullhet. Han förstår rymderna som finns inuti oss och har
försäkrat oss om att Gud alltid är redo att fylla oss – för vår egen skull men också
så att vi kan få vara med om den stora glädjen det är att fylla en annan människas
liv med något gott.
Pastor Jenny

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

