
Tankar om "Nåd och tjänst"
AV PASTORS JENNY ARNERLÖF & SUNE FAHLGREN 

I höstens studiecirkel om kyrkans trosbekännelser lärde vi oss
att sådana bekännelser hjälper oss att få syn på den kristna
trons rikedom när vi läser Bibeln. För drygt ett sekel sedan var
metodistkyrkan det första kyrkosamfundet som också antog en
”social bekännelse”. Den hjälper oss att öppna våra ögon för
tillståndet i världen – i relation till vår kristna tro.

Den sociala bekännelsen gör verkligen Guds hjärtefrågor

synliga för oss. Vi får hjälp att se nöden och nåden som finns

runtomkring oss. Bekännelsen vägleder oss också att göra

Guds kärlek synlig och tillgänglig för alla.

I gudstjänsten på söndag kommer vi att sjunga den vackra

psalmen 217 (”Gud, för dig är allting klart”). I den andra

versen finns en bön som passar att be varje dag – både när vi

läser Bibeln och världen utifrån vår kyrkas bekännelser: ”Läk

mitt öga att jag ser, hur du är i det som sker!”

Temat för bibeltexterna i på söndag är ”Nåd och tjänst”. Den

som vill förbereda sig med tankar kring detta tema kan läsa

metodisternas radikala, sociala bekännelse (se nästa sida).

Vad får du syn på i din närhet med hjälp av den?  

_____

*Enligt planeringen skulle vi ha haft en studiecirkel på

torsdag om ”Permakultur och kristen tro”. Eftersom vi inte kan

träffas, inbjuder jag till en digital studiecirkel om detta tema

på torsdag den 4 februari kl 18:00. Intresserade deltagare

anmäler sig till mig och får en länk till ett digitalt mötesrum.

Skriv ett sms eller mejla Pastor Jenny (se längst ner)  senast

den 4 feb kl 12:00.

SEPTUAGESIMA
"Nåd och tjänst"

Veckans nyhetsbrevet från S:t Peters kyrka

JANUARI 2021 |  VECKA 4 

Predikan:  Sune Fahlgren 
Medverkande: Daniel Ardabili-
Farshi
Musik medverkan: Sebastian 
 Johansson,  Linnéa Sirborn

Om du vill låna en psalmbok för
att bättre kunna delta i våra
livesända gudstjänster, hör av
dig till pastor Jenny på adressen
längst ner på sidan.

Tack för era viktiga gåvor till
vår församling och diakoni. Vi 
 ber om Guds välsignelse över
dessa och längtar att få se
evangeliet sprida hopp och
livslust i vår stad! 

31 JANUARI 11:00
GUDSTJÄNST 
"Nåd & tjänst" 

Nu är Gudstjänsten digital och
kommer vara livesänd via YouTube

VIKTIG INFO

Swisha en gåva märkt "diakoni" 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



Metodistkyrkans sociala bekännelse
Vi tror att Gud har skapat världen.
Vi tror att Jesus Kristus har återlöst den.
Vi tror att den heliga Anden lär oss att se vad Gud har gett oss.
Vi ångrar att vi många gånger vanhelgat hans gåvor och gjort dem till
avgudar. 
Vi tror att den fysiska världen är Guds händers verk.
Vi vill arbeta för att den bevaras, utvecklas och används med vördnad och
ansvar av oss människor.
Vi tar med glädje emot de välsignelser Gud ger oss själva och andra genom
samhället, äktenskapet, sexualiteten och familjen.
Vi vill försvara alla mäns, kvinnors, barns,ungas, gamlas och handikappades
rättigheter.
Vi vill arbeta för bättre livskvalitet.
Vi motsätter oss all diskriminering av de som tillhör en annan ras, folkgrupp
eller religion än vi själva.
Vi slår vakt om deras rättigheter och värdighet.
Vi tror på människors rätt och plikt att arbeta för eget och andras bästa och
på deras rätt till en säker arbetsmiljö.
Vi tror på människors rätt att äga och på deras plikt att förvalta
sin egendom som ett lån från Gud.
Vi tror på kollektiva förhandlingar och konsumtion under ansvar. Vi tror att
ekonomisk och social nöd kan och skall avskaffas.
Vi vill kämpa för fred i världen, för frihet åt alla folk och för lag och rätt i
umgänget mellan nationerna.
Vi tror att Guds Ord segrar nu bland oss människor och i våra förhållanden
och att det en gång skall segra för alltid.
Vi tar med glädje emot vårt uppdrag att göra evangeliets liv synligt i världen.


