
Tankar inför söndag
Medmänniskan är temat för söndagens texter. Det ordet har
funnits i Svenska språket sedan 1700-talet. När det kan kännas
nog så komplicerat att förstå vad det innebär att vara en
människa, kan det lilla prefixet ”med” kännas en aning för
krävande eller självgott att leva upp till. Men alla människor är
medmänniskor. 

Ordet handlar egentligen inte om en människas karaktär. Det
handlar om det oundvikliga att vi lever i förhållande till de
samtida människorna som finns runtomkring oss, på nära och
fjärran håll. Vi är medmänniskor vare sig vi vill vara det eller
inte. Den stora frågan är ju vilken sorts medmänniska vill vi
vara? 

Jag hoppas och tror att vi vill leva på ett sätt som får våra
medmänniskor att kalla oss kristna. Kristen är ett ord som är
mycket äldre än ordet medmänniska, men det härstammar inte
från Jesus själv. Som ni säkert minns var namnet kristen inte
heller en benämning som Jesus första efterföljare gav sig
själva.  Enligt Apostlagärningarna var det folket
(medmänniskorna!) i Antiokia som började kalla Jesu
efterföljare för kristna (Apg 11:26). 

De levde på ett sätt som var så annorlunda att ett nytt
begrepp behövdes för att identifiera dem. Judar och hedningar
av olika etnicitet och socioekonomisk bakgrund var med
varandra på ett sätt som förut var okänt. Och det som förde
dem tillsammans var deras längtan att leva livet i ett nära
förhållande till den ultimata människan (medmänniskan!) Jesus
Kristus.

När vi nu börjar en ny höst i vår församlings historia (den 120:e
hösten!), har vi en möjlighet att vara med varandra, trots våra
olikheter. Tillsammans kan vi hjälpa varandra bli medmänniskor
som omvärlden ser på och kallar ”kristna”.

Med önskan om en välsignad vecka,
Pastor Jenny
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Vi kommer att livesända
panelsamtalet för er som inte kan
vara med (och önskar att vi kunde
live-sända en tårtbit till var och en
av er!)
Vi tackar Gud för att vi får vara en 
 församling, och för era unika
bidrag som gör S:t Peters
församling till vad den är.  

26 AUGUSTI 19:00
PANELSAMTAL
 ”Nöden i Stockholm”. Panelsamtal om
diakoni med domprost Marika
Markovits, socialarbetaren Tiberiu
Lacatus och pastor Sune Fahlgren.
Eftersits med tårta, då vi firar
engagemanget för vår diakoni.

29 AUGUSTI 11:00
GUDSTJÄNST 
"Medmänniskan"

VIKTIG INFO 

Swisha en gåva till 123 390 86 88 

DET HÄNDER I VECKAN:

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


