
 
 

 
Torsdag 17 november 2022 

12.00 – 15.00 Öppen kyrka. 

”Levande samtal” 

18.00 På Spåret 

 

Söndag 20 november 2022   

11:0o Gudstjänst 

Predikan: Solveig Högberg  

Orgel: Ingegärd Krall Gauffin 
Sång: Carl Lagerqvist 
Bibeltexter: Psalm 102:26-29, 
Daniel 7:9-10, 
Uppenbarelseboken 20:11 – 
21:5, Johannesevangeliet 5:22-
30 
 
VIKTIG INFORMATION 

Varje lördagskväll möter 
Diakonigruppen ett hundratal 
hemlösa personer som bjuds på 
smörgås, banan och kaffe/te. 
Inför julen kommer de också att 
dela ut värmande sockar. 
Behoven är stora och 
församlingen vill på detta sätt ta 
något av vårt medmänskliga 
ansvar. Vill du vara med och 
arbeta praktiskt hör av dig till 
Pastor för diakoni, Anders. Vill 
du ge ekonomisk support gör det 
genom en gåva till församlingen 
och märk den ”Diakoni”. 
 
Nu är altartavlan färdig 
restaurerad och har återfått sin 
forna glans. Välkommen att se  
och glädjas 
                       
 
 
 
 
 
 
 

Tankar inför söndagen 
 På söndag är det Domsöndagen, av många upplevd som en tung, svår och 

jobbig dag och naturligtvis kan tanken att stå inför en domare fylla en med 

frågetecken och bävan. 

Eftersom Domsöndagen är sista söndagen på kyrkoåret är det naturligt att 

den handlar om tidens slut, när Jesus ska komma tillbaka och vi ska möta 

Gud ansikte mot ansikte. 

Men jag tänker att ordet ”Domsöndag” lägger en sordin på våra tankar och 

känslor, som inte behöver finnas. 

Denna söndag kallas också ”Seendets dag” och ”Kristus konungens dag” 

och i någon tradition firas dagen som ”Evighetssöndagen”. 

 

Det är märkligt att vi i slutet av kyrkoåret bävar när vi tänker på Kristi 

återkomst och om en vecka, på Första Advent, så jublar vi ”Hosianna” när 

vi talar om att han kommer. Vad är skillnaden? 

Det är ingen skillnad! Kristus kommer både på Första Advent och 

Domsöndagen för att Gud älskar oss och vill leva i gemenskap med oss och 

vill att vi ska leva så helt och riktigt som möjligt. Kyrkoårets början och 

kyrkoårets slut är lika glädjefulla och lika allvarsmättade. 

 Det faktum att vi alla en gång ska stå till svars för våra liv, måste innebära 

att Gud verkligen bryr sig om oss människor. Djuren ska inte stå till svars 

inför sin skapare på den yttersta dagen, av det enkla skälet att de inte är 

skapade till hans avbild och därmed inte heller kan avkrävas den typ av 

ansvar som vi människor har.  

 

I förra veckans Veckobrev läste vi om nyordet ”Novent” tiden i november 

innan Advent, då ljuset, redan nu kan lysa, både i och utanför oss. 

I dag blir vi påminda om det urgamla, latinska ordet ”novissima” som 

handlar om att livet både efter Kristi första och andra ankomst är det totalt 

förnyade. 

Under Novent får ta till oss ljuset och leva i novissima, det totalt förnyade, 

det är utmanande och hoppfullt, både för nuet och evigheten.   

Solveig Högberg 
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Domsöndagen 

”Kristi återkomst” 
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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 

 


