
 
 

 
HÄNDER I VECKAN 

Torsdag 27 oktober 

12:00–15:00 Öppen kyrka 

Afrika tur och retur med 

Annika Ahlefelt 

19:00 Det Goda samtalet 

Klimatnödläge – vad gör vi? 

 

Söndag 30 oktober 2022   

11:00 Gudstjänst 

Predikan: Jenny Arnerlöf  

Medverkande: Anders 

Segersson 

Sång: Sångare från Stockholms 

Kammarkör 

Orgel: Johan Wallin 
Bibeltexter: Ruth 1:6–19, 
Hebréerbrevet. 13:2–3, 
Johannesevangeliet. 11:1–7,  
Ps. 68:5–7 
 

VIKTIG INFORMATION 

• Alla som på olika sätt bidrar 
till S:t Peters diakoni är 
engagerade i gästfrihet. Bland 
de som kommer till 
mackfabriken och vandrar 
märker vi att det som görs, görs 
i en attityd av tacksamhet över 
allt som vi själv har fått ta 
emot. Be gärna för alla som 
deltar i denna viktiga 
verksamhet att de ska uppleva 
det som en kanal för Guds nåd 
att flöda rakt in i deras liv.  

Korta tankar om gästfrihet 
 

”Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft 

änglar till gäster utan att veta om det.” Denna vers är möjligen 

Hebréerbrevets mest kända. På ett enkelt sätt påminner den oss om den 

märkliga matematiken som vi ofta möter i Bibelns texter.  En paradoxal 

matematik där vi blir rikare genom att ge. När vi visar gästfrihet blir vi 

båda förmedlare och mottagare av mysteriet som är Guds nåd; vi blir 

förändrade.  

 

Versen hör till Hebréerbrevets slutkläm där praktisk vägledning och 

allmänna förmaningar ges de kristna. Christine Pohl, en teolog som har 

forskat och tänk om gästfrihet under flera decennier, delar insikten att 

författaren hade kunnat motivera uppmaningen till gästfrihet på flera goda 

grunder, men väljer att motivera sin förmaning med att peka på vad vi som 

åhörare kan gå miste om i fall vi inte visar gästfrihet: ett gudomligt möte.  

Mer än att missa ett möte med änglar kan vi även missa ett möte med 

Kristus själv enligt Matteusevangeliet 25:40. 

 

Om din första respons är att känna ångest över allt som hindrar dig från 

att bjuda hem människor till en fem-stjärnig middag få inte panik! 

Gästfrihet är något mycket större än hembjudningar, även om de också 

kan vara ett uttryck för gästfrihet.  Gästfrihet är en inställning eller 

förhållningssätt där vi i ödmjukhet gör oss tillgängliga för andra. Ofta 

kommer tillfällen att visa gästfrihet som en störning. Därför står det ”kom 

ihåg” det (men planera inte nödvändigtvis för det). 

 

Filoxenia är det grekiska ordet för gästfrihet. Bokstavligen betyder det 

”kärlek för främlingar”. Vår tid är mer bekanta med ordets grekiska 

motsats: xenofobi, eller rädsla för främlingar. Bara ett av dessa ord, 

filoxenia och xenofobi, rymmer möjligheten att förstärka vår koppling till 

Kristus. Gud, ge oss kärlek till främlingar – Kristus till ära! 

Jenny Arnerlöf 
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Tjugonde söndagen efter trefaldighet 

”Att leva tillsammans” 
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Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka 
 

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 

 


