Femtonde söndagen efter Trefaldighet

”Ett är nödvändigt”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
HÄNDER I VECKAN
Onsdag 21 september
19:00 Information och
inspirations-kväll om diakoni
med gäst Magnus Helmner,
diakoniassistent i Nacka
församling bl.a.
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Tankar inför söndagen
”Det som inte dödar dig gör dig starkare”. Det är ett mantra som vi ofta delar när
vi eller någon vi känner har gått genom något svårt. Jag har nog sagt det många
gånger i förbifarten men kommer framöver att tänka ett varv till innan jag låter
den frasen passera över mina läppar. Låt mig förklara. Det sanna som citatet syftar
på är att våra erfarenheter kan ge oss en rikare existentiell grund att stå på.
Svårigheter ger oss dyrköpt kunskap, men är det verkligen fallet att det gör oss
starkare? Vem har sagt att det är viktigt att bli starkare? Som ni hör är mitt
problem med citatet att det förutsätter att växa starkare (att bli mäktig!) är ett
viktigt mål.
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_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_ _
Torsdag 22 september
12:00–15:00 Öppen kyrka
”Kyrkan i Jerusalem som
levande stenar” Sune Fahlgren.
18:00 På spåret. Om
syndafallet, självkänsla och att
utöva urskillning.
Söndag 25 september 2022
11:0o Gudstjänst
Predikan: Jenny Arnerlöf
Sång: Cecilia Thorngren
Orgel: Johan Wallin
Bibeltexter: Första
Kungaboken 17:8-16, Apg.4:3235, Matteusevangeliet 11:2830, Ps.123
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en man som blev närmast besatt av makt till den grad att det för honom blev det
enda nödvändiga. Jesus sade ingenting som liknade, ”det som inte dödar dig gör
dig starkare” (han kommer aldrig att säga det heller!). Vid flera tillfällen står det i
evangelierna att folkskarorna häpnade över hans makt och myndighet och i deras
texter ser vi hur han ”empowered” eller bemyndigade människor. Men hans lära
handlade inte om hur man blir stark och trotsar döden. Tvärtom erbjuder han oss
att få del av sin egen styrka som gestaltas i saktmodighet och förtröstan på Gud.
Han lär oss att det bästa sättet att använda den styrkan vi har är att dela den med
de som är svagare.
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Att lära sig att dela och släppa makten men också att vara svag är en del av
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_
generalrepetitionen inför livets sista akt. Det_
kan låta märkligt att säga, men på

VIKTIG INFORMATION
• Tack för allt du ger till S:t
Peters församling. Be gärna för
oss att växa i Guds nåd, kärlek
och frid.

söndagen efter den kommande hade texterna haft temat Döden och livet om det
inte varit för Helige Mikaels dag som alltid infaller söndagen efter 29 sept.
Återigen ser vi att veckornas teman flödar in i varandra och också samspelar med
årstiden. Det som är absolut nödvändigt i döden och i livet är att lära känna, tro på
och efterfölja Jesus Kristus. På söndag kommer jag att predika om varför att följa
Jesus och lita på hans ledarskap och makt är det absolut bästa erbjudandet vi
kommer att få i detta liv. Hoppas att vi ses!
Jenny Arnerlöf
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