
Tankar inför söndag

Det är ett glädjande sammanträffande att vår samlingssöndag
sammanfaller med temat Enheten i Kristus. Våra
ansträngningar att uppnå enhet förstör ofta själva möjligheten
till enhet. För att lyckas med enhet är det inte enhet som vi i
första hand ska sträva efter utan kärlek. Detta är naturligtvis
lättare sagt än gjort då vi även här har olika uppfattningar av
vad ordet betyder och vilka fodringar som det gör på oss.  

Kanske vore en bra startpunkt för oss att börja med en av våra
viktigaste läror: treenigheten. Där får vi en vision för den enhet
som är grundad i kärlek och som tar en livstid att begrunda.
Treenigheten består av tre magnifika och personliga varelser –
Fader, Son och Anden – som har obegränsad kärlek, kunskap
och makt men som aldrig framhäver sig själv. Det finns ingen
hierarki bland dem utan de gör allt för att främja varandra, och
de bjuder oss att leva med deras kärlek som vår grund. Det
krävs ett verk av Gud i oss för att uppnå en bråkdel av deras
enhet, men tack och lov att undren sker även i vår tid! 

Om vår intention är att älska Kristus och vara människor som
förstärker hans rykte och Guds namn i världen, kan vi lita på att
en levande och luftig enhet växer fram bland oss. Gud är
levande och aktiv bland oss! Med den övertygelsen går vi en ny
höst till mötes.

Under veckan kommer höstens Kyrkblad att landa i era
brevlådor. Där har vi planerat en mångfald av olika aktiviteter.
Allt som är planerat faller säkert inte alla i smaken, men jag
hoppas att ni hittar något som ni vill vara med på och kan tipsa
en vän om.  Varmt välkommen på söndag (digitalt eller på
plats)! 

Med önskan om allt gott,
Pastor Jenny

14:e söndagen efter TREFALDIGHET 
"Enheten i Kristus"

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

SEPTEMBER 2021 |  VECKA 35 

Predikan: Jenny Arnerlöf 
Medverkande: Anna Kettner, Solveig
Högberg, Sune Fahlgren 
Organist: Göran Grahn 

Nästa vecka kommer vi igång med
öppen kyrka på torsdagar och på
torsdag kväll 9 september börjar
vårt samarbete med föreningen Valv
med ett panelsamtal på kvällen för
att fira release av boken
Kvällstidnings teologi.

Det betyder mycket för vår
församling att ni ger gåvor. Vi
strävar efter att förvalta era gåvor
ansvarsfullt inför Gud och er. Om du
vill låta kyrkoavgiften gå till vår
församling nästa år måste det
anmälas före 31 oktober i år.  Ni kan
få hjälp med det här. 

5 SEPTEMBER 11:00
GUDSTJÄNST 
"Enheten i Kristus"

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

https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/kyrkoavgiften/

