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TRETTONDAGEN

"Guds härlighet i Kristus"
Veckans nyhetsbrevet från S:t Peters kyrka

DET HÄNDER I VECKAN:
06 JANUARI 11:00
MISSIONSGUDSTJÄNST
"Guds härlighet i Kristus"
Predikan: Jenny Arnerlöf
Medverkande:Gunnil Korswing
Organist: Sune Fahlgren
10 JANUARI 11:00
GUDSTJÄNST
"Jesu dop"
Predikan: Jenny Arnerlöf
Medverkande: Stephan Andrén
Organist: Sebastian Johansson
Gudstjänsten försätter vi att livesända digitalt.

Tankar om Trettondagen
AV PASTOR JENNY ARNERLÖF
Trettondedag jul tågar nu in, och därmed tar julfestens tretton
dagar slut. Kristi födelses fest börjar på juldagen med
förundran över att Gud blir människa, och den når sin
höjdpunkt på trettondedag jul den 6 januari, då vi får förundras
över att barnet som Maria födde är Gud. Det är berikande att
begrunda julens mysterium från dessa båda perspektiv.

Förr i tiden var trettondedag jul en stor högtid. Men när den
dagen nu kommer är många så trötta på julfirandet att de har
lagt av. Men då missar man Matteusevangeliets sätt att
berätta om Jesus födelse och de vise männens besök hos Jesus.
Den berättelsen står i centrum för vår gudstjänst på onsdag.

Berättelsen är stram, utan detaljer. Något som då hjälpt mig
att leva mig in i berättelsen är poeten T. S. Eliots dikt De visa
männens färd (bifogad på nästa sida). Eliot målar en rik bild av
hur österns vise letar sig fram till Betlehem med hjälp av

VIKTIG INFO
Uppslutningen kring vårt diakoni
har varit en glädjekälla. Era böner
och gåvor gör skillnad och betyder
mycket. Tack! Och tack gode Gud
att vi får vara en församling!

stjärnan. Här får vi en äkta och osentimental bild av hur mötet
med Kristusbarnet förändrade dem för alltid. För mig är Eliots
dikt färgad av aposteln Paulus ord: ”För mig är livet Kristus och
döden en vinning” (Fil 1:21).

På söndag den 10 januari återgår vi till våra ordinarie rutiner,
och då har vi glädjen att välkomna Sebastian Johansson som
organist och medarbetare under Ruths tjänstledighet. Eftersom

Swisha en gåva märkt "diakoni" till
123 390 86 88

ni för tillfället inte kan träffa Sebastian i kyrkan, kommer vi att
spela in en presentation av honom som kommer att finnas på
S:t Peters YouTube sida. Håll utkik efter den!

Med önskan om Guds stora frid!

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

De vise männens färd
en dikt av T.S.Eliot

Köld slog emot oss redan från början,
det var den värsta tiden på året
för en resa, och en sådan lång resa:
vägarna djupa och vädret rått
och vinter och död överallt."
Och kamelerna plågades, fick skrubbsår och var gensträviga
och lade sig ner i den smältande snön.
Det fanns stunder, då vi i slasket längtade tillbaka
till sommarpalatsen, terrasserna,
de silkesklädda flickorna och deras sorbet.
Och kameldrivarna sedan, som svor och förbannade
och sprang sin väg och skränade om vin och kvinnor;
och lägereldarna som slocknade och bristen på tak över huvudet,
och fientliga gator och oförskämda städer
och smutsiga byinvånare, som krävde ockerpriser:
vi hade sannerligen en svår tid.
Till slut föredrog vi att färdas nattetid:
vi sov i korta skov
men hörde röster viska i våra öron,
att allt detta var en galenskap.

Så kom vi i gryningen till en ljum och våt dal
nedanför snögränsen; den doftade av grönska,
där var en porlande bäck och en kvarn, som bröt tystnaden och
mörkret,
och tre träd under den låga skyn
och en vit gammal häst, som galopperade bort på ängen.
Sedan kom vi till ett värdshus med vinlöv över porten
och såg genom dörröppningen sex händer spela tärning om
silvermynt

och såg fötter, som sparkade de tomma vinläglarna.
Men där fick vi inga upplysningar, och så fortsatte vi,
och först på kvällen, inte ett ögonblick för tidigt,
fann vi platsen; det var, må man säga, förträffligt.

Allt detta skedde för länge sedan, kommer jag ihåg,
och jag skulle göra om det, men skriv upp
detta, skriv upp
detta: fördes vi hela denna väg till
Födelse eller Död? Där var en Födelse, helt visst,
vi hade bevis för det, intet tvivel därom.
Jag hade sett både födelse och död
men hade trott, att de var olika; denna Födelse var
hård och bitter vånda för oss, liksom Döden, vår Död.
Vi återvände till vår plats, dessa Konungariken,
men inte längre i lugn och ro, med våra gamla privilegier
bland ett främmande folk, som klamrade sig fast vid sina
gudar.
Jag skulle med glädje hälsa en annan död.

Översättning av Johannes Edfelt

