Fjortonde söndagen efter Trefaldighet

”Enheten i Kristus”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
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Torsdag 15 september
12:00–15:00 Öppen kyrka
”Upplevelser i Algeriet” Gunnel
Borden berättar
18:00 På spåret

Tankar inför söndagen
Ibland tror vi att enighet och enhet är samma sak. Det är det inte! Vi
människor, utöver världen och i alla tider, har sällan varit eniga,
exempelvis, om hur kristen tradition och tro ska förstås och tolkas.

8_:_e_ _s_ön_d_a_g_
_e_f_t_e_r_
Kyrkornas världsråd har
nyligen avslutat generalförsamlingens möte, som
man varit samlat till i Karlsruhe, i Tyskland, under temat ”Kristi kärlek
Söndag 18 september 2022
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_
_ har man kunnat dela
driver världen till enhet och försoning”. Där
11:0o Gudstjänst
Predikan: Solveig Högberg
Medverkande: Sune Fahlgren
Sång: Laila Johansson
Orgel: Catherine Skagstedt
Bibeltexter: Psalm 95:1-7,
Jesaja 11:10-13, Filipperbrevet
2:1-5, Lukasevangeliet 22:2427
VIKTIG INFORMATION
• På onsdag 21 september
kl.19:00 bjuder vi in till en
information och inspirationskväll om diakoni med Magnus
Helmner, diakoniassistent i
Nacka församling och mycket
mer. Om du har stött vår
diakoni på något sätt hoppas vi
att du kan vara med denna
kväll som lär vara berikande på
många sätt.
Sprid gärna ordet om denna
kväll med vänner och bekanta!

erfarenheter och perspektiv med varandra, också när man varit djupt
oeniga – eftersom man varit enade i Kristus. I Kristus är vi alla ett!
När Jesus ber om att vi alla ska vara ett, så är det inte enighet han ber om,
att vi skulle
och tro
lika, utan en29
enhet som är större och går djupare.
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Det handlar om insikten att vi hör samman.
Vår enhet med varandra har att göra med Guds eget väsen. I
gudsrelationen finns mycket smärta och offer, det är ingen relation som
väjer för kamp och uppgörelse. Enheten i Kristus handlar om
brustenhetens och sprickornas enhet. Det ser vi kanske som tydligast i
nattvarden. Det brutna brödet är bilden för enhet mitt i den oenighet vi
delar med varandra.

Men även om enhet och
enighet inte är det samma så kan enheten vara
8_:_e_ _s_ön_d_a_g_
_e_f_t_e_r_
vägen till enighet. Vi vänder oftast på det och tänker att först måste vi bli
eniga sen kan vi visa vår enhet. Den alternativa
ordningen, enhet först
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_
_
enighet sen, berättar Paulus om i söndagens episteltext. Det är som han
säger: om ni nu har Gud, Jesus, den helige Ande och kärleken gemensamt
och på det sättet är ett, vad hindrar då att ni visar enighet. ”Låt det
sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus”, det är en stor
utmaning också för oss.
Solveig Högberg

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

