
 
 

 
Torsdag 1 december 2022 

12.00 – 15.00 Öppen kyrka. 

”Ny i stan” 

18.00 På Spåret 

 

Söndag 4 december 2022   

11:0o Gudstjänst 

Predikan: Solveig Högberg  

Orgel: Johan Wallin 
Bibeltexter: Psalm 85:9-14, 
Jeremia 33:14-16, Hebreerbrevet 
10:32-39, Markusevangeliet 
1:14-15 
 
VIKTIG INFORMATION 

Hej vänner genom S:t Peter! 
Från den första december 
kommer jag att under sex 
månader vara pilgrimspastor 
på det lutherska centret på Jesus 
dopplats vid Jordanfloden. Det 
är en del av UNESCO:s 
världsarvs park ”Bethany 
Beyond Jordan” som ligger i 
Jordanien. Läs mer på denna 
hemsida: www.whc.unesco.org/e
n/list/1446/ . Även om jag 
kommer hem några gånger i vår 
så kommer jag ändå att sakna er 
i S:t Peter och särskilt det 
diakonala arbetet bland 
hemlösa. Genom webben kan jag 
fortsätta att delta i styrelse-
möten och arbetsgrupper. 
 
Förenade i Kristus, 
Sune 
                       
 
 
 
 
 
 
 

Tankar inför söndagen 
Författaren John Gardner sade en gång att det bara finns två sorters 

berättelser i världen: ”Någon åker på en resa”, och ”En främling kommer till 

stan”. Detta veckobrev berör båda. I spalten till vänster kan ni läsa ett viktigt 

meddelande om den första sortens berättelse.  

Den andra berättelsetypen, ”En främling kommer till stan” kan vara ett sätt 

för oss att tänka kring den kommande söndagens tema och evangelietext. 

Jesus var kanske inte bokstavligen en främling när han började sin 

verksamhet i Galiléen, men i Jerusalem betraktades han verkligen som den 

unga uppkomlingen vars idéer ifrågasattes per automatik för att de kom från 

en utomstående eller en främling.  

När främlingar dyker upp blir vi tvingade att se på världen runtomkring oss 

på nya och utmanande sätt. Det är ett enkelt sätt att förklara vad Jesu 

budskap om Guds rikes närhet gör med oss. Han ber oss att se eller söka efter 

något annat, något som vi inte kommer att se om inte vi tittar närmare, 

djupare och med andra ögon. De andra ögonen vi behöver för att se Guds rike 

är själva konungens ögon; vi behöver se som Kristus ser.  

Under världshistorien har många missriktade försök gjorts att bygga riket 

utan kungen. Det är omöjligt – Jesus själv är nyckeln till Guds rike och dess 

kung. Många avfärdar den kristna berättelsen med anklagelsen att det bara är 

en saga. Det finns nog med historiska bevis att argumentera mot detta, men i 

respons till sådana attityder tänker jag genast på en scen från boken 

Silvertronen från Narnia serien. Jill, Eustace, Prins Rilian och den lätt dystra 

Myrslingerbulten Surpöl är fångade och förtrollade av en häxa som vill få dem 

att tro att världen de tror på och kämpar för bara är en fantasi. Surpöl räddar 

gruppen genom en modig handling och berättar för häxan att deras 

fantasivärld tycks vara mycket bättre än verkligheten hon skildrar så han 

tänker leva som en Narnier även om det inte finns något Narnia.  

Guds rike är verkligt, liksom dess kung. En del av att sprida vårt hopp i advent 

är att söka riket och kungen, och leva som om de är nära. För de är det!  

 

Jenny Arnerlöf 
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Andra söndagen i advent 

”Guds rike är nära” 
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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 

 

http://www.whc.unesco.org/en/list/1446/
http://www.whc.unesco.org/en/list/1446/

