
Tankar om Döden och livet
AV PASTOR JENNY ARNERLÖF

Under medeltiden blev det vanligt inom konst att inkludera en

dödskalle eller ett timglas i porträtt och målningar.

Symbolerna var ett ”memento mori, memento vivere” som

påminde åskådaren om sin egen dödlighet och vikten av att

leva medan man hade tid.  Söndagen som kommer är en av

kyrkoårets memento mori, memento vivere dagar med temat

Döden och Livet.  När vi tar oss an detta tema i kyrkan vill vi

dock säga något som är mer uppseendeväckande än en

generell uppmaning om livets korthet och vikten av att fånga

dagen (för den förmaningen gör föga lite för att förlösa oss

från vår själviska ambition).  

Temat påminner oss att som Jesu efterföljare behöver vi inte

vara rädda för döden. Men ordföljden – döden först och

sedan livet - antyder även de olika sätt på vilket Jesus

påstod att den som mistar sitt liv för hans skull skall faktiskt

finna sitt liv. Jesus ord om döden är snarare en kallelse att

flytta vårt fokus från oss själva till andra på samma sätt som

Jesus själv gjorde, i tillit till Gud som är livets källa.  Jesus

memento mori är en uppmaning att förtrösta på Gud. 

Att lita på Jesus och hans makt över döden kan liknas vid att

tjuvläsa det sista kapitlet i en svår och spännande bok. Att få

en glimt av slutet hjälper oss att möta berättelsens tvära kast

och svårigheter med en lugnare beslutsamhet och ett större

hopp.  Välkommen till söndagens gudstjänst där vi får fira

livets, dvs Kristus, seger över döden.

”Döden och livet”
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27 SEPTEMBER 11:00
GUDSTJÄNST 
”Döden och livet”

1 TORSDAG OKTOBER 
12:00–15:00
ÖPPEN KYRKA med enkel
samvaro, samtal och fika
18:00 FORUM FÖR NYFIKNA
”Det värmda hjärtats religion.”
Om metodismens historia, tro
och lära. Solveig Högberg.

Ansvarig: Jenny Arnerlöf, 
070-306 63 46

DET HÄNDER I VECKAN:

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf
SMS eller mail: 070-306 63 46, pastorn@stpeterskyrka.se
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