
01 APRIL 17:00
GETSEMANESTUND LIVESÄNDS 
"Det nya förbundet"
Medverkande: Jenny Arnerlöf m. flera
Musik: Sebastian Johansson m. flera 

02 APRIL 11:00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
"Korset"
Medverkande: Linda Harris
Predikan: Jenny Arnerlöf
Musik: Blanka Hillerud & Sebastian
Johansson

04 APRIL 11:00
PÅSKGUDSTJÄNST
"Kristus är uppstånden"
Medverkande: Daniel Ardabili-Farshi
Predikan: Jenny Arnerlöf
Musik: Sebastian Johansson

05 APRIL 9:00
PILGRIMSVANDRING 
"Mötet med den uppståndne"
Hör gärna av dig till Pastor Jenny om
du vill vara med på vandringen som
utgår från kyrkan kl.9:00 

Swisha en gåva till 123 390 86 88 

DET HÄNDER I VECKAN:

I söndags hörde vi berättelsen om hur den mest intensiva

veckan i Jesus liv började. Alla bilder är ofullständiga, men

att bestiga världens högsta berg är en ganska bra liknelse

för Jesus liv under ”Stilla veckan”. Förhållandena uppe på

ett högt berg kan snabbt svänga från något skönt till något

svårt. Var och en som klättrar upp på höga berg måste vara

beredd för snabba förändringar. 

Jesus var beredd för påskveckans skiftande förhållanden. Men

om han var beredd, vad var det som gick fel? Eller gick något

fel? Man kan tycka att Jesus inte hade respekt för de hotfulla

förhållandena, och att det var därför han inte överlevde. Men till

skillnad från bergsklättrare var Jesus huvudmål inte att slå ett

nytt rekord eller överleva. Hans mål var att ge liv; att till fullo

dela vår utsatthet och att bryta dödens makt över oss. 

Evangeliernas bild av Jesus intåg i Jerusalem visar att Jesus var

den enda som var till fullo medveten om förhållandena, och hur

snabb de skulle förändras. Han anade förändringen i folkhopens

rop från ”Hosianna” och ”välsignad” till ”korsfäst” inom bara

några dagar. 

Denna vecka får vi påminna oss själva att vi ropat och ropar

både ”Hosianna” och ”korsfäst”. Vi får släppa Jesus in i våra

hjärtans tempel för att han där ska rensa ut det som oförenligt

med Guds närvaro där. Jesus vill utrusta oss för att följa med

honom till korset, och till uppståndelsen.

Pastor Jenny 
Konstverk av James Tissot (målat mellan 1886 och 1894) 

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

S:t Peters kyrka Upplandsgatan 12 Stockholm
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