
Tankar inför söndag
Fjärilen är en gammal symbol för uppståndelsen. 

Larven, som är fjärilens första stadium, försvinner när ”larvlivet”
är slut och istället bildas en kokong, larven är till synes borta
och död. Efter ett tag brister kokongen och det kommer att
uppenbaras en långt vackrare och mer livskraftig skapelse, än
vad både larven och kokongen var; en fantastisk fjäril. Men
förutsättningen för fjärilen är det liv som fanns både i larv och
kokong.

Vi har så lätt att tänka endimensionellt och kan ibland ha svårt
att se att livet kan gestaltas på olika sätt. Den jag en gång var
är inte den jag alltid ska förbli, även om den innersta kärnan
alltid är den samma och det tidigare livet är förutsättningen
för det nuvarande. Jag är den jag är ämnad att vara även då
allt inte är fullkomligt. Jag är på väg att bli det som Gud
tänkte för mig när jag skapades.

”Lär mig, du fjäril, vingad, lätt, vad Herren ock åt mig berett,
där du mot höjd dig svingar. I går dig puppan inneslöt, idag du
glad ditt fängsel bröt: min själ skall ock få vingar”. Psalm 304:3

På söndag vigdas våra perspektiv ytterligare när vi möter en
gränsöverskridande verklighet. Sextonde söndagen efter
Trefaldighet kallas också höstens påskdag. Det handlar om att
den ofrånkomliga döden inte får sista ordet. 
Paulus säger: ”Jag är fullkomligt övertygad om att ingenting –
vare sig levande eller döda, änglar eller demoner, nuet eller
morgondagen, högt eller lågt, tänkbart eller otänkbart –
absolut ingenting kan komma emellan oss och Guds kärlek, när
vår Mästare Jesus har omfamnat oss som han gjort.” Rom 8:38,
39 i The Messages tolkning.

Döden är ofrånkomlig men livet segrar!

Pastor Solveig

16:e söndagen efter TREFALDIGHET 
"Döden och livet"

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
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Predikan: Solveig Högberg 
Medverkande: Sune Fahlgren 
Organist: Göran Grahn  

Tack för de många sätt som ni
stöder vår församling på. Bön är ett
av de allra viktigaste sätten. Under
hösten får ni gärna be om att vår
gemenskap ska nå fram till  nya
människor som är nyfikna men som
inte riktigt vågar ta första steget för
att kolla upp vilka vi är och hur våra
samlingar är. Gud är trofast och
Gud hör bön!  Ha en god vecka!

16 SEPTEMBER 
12:00-15:00 ÖPPEN KYRKA
Vi gästas av Kristina Hedström under
temat ”Att växa upp i Tornedalen”.
 
18:30 BIBELNS STORA BERÄTTELSER 
Bibelstudium med Pastor Jenny

19 SEPTEMBER 
11:00 GUDSTJÄNST 
"Döden och livet" 

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


