Trettondedag jul
”Guds härlighet i Kristus”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
TRETTONDEDAG JUL
Torsdag 6 januari
11:0o Trettondagen Missionsgudstjänst
Predikan: Jenny Arnerlöf
Medverkande: Sune Fahlgren
Solosång & SIRA skola ombud:
Anders Andersson
Organist: Cathrine Skagstedt
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Tankar inför Trettondagstiden
På väg med de visa männen. Det slår mig att det är en bra titel för året som
ligger framför oss. I alla fall om årets innehåll ska handla om det hoppfulla
sökandet efter Gud. När var du senast så driven av hopp att du ansträngde
dig ordentligt (kanske även bortom vad som verkar rimligt!) för att
tillfredsställa eller livnära din längtan efter Gud? Det är vad stjärntydarna
gjorde när de gav sig ut på sin färd för flera årtusenden sedan. De
ansträngde sig för hoppets skull. Vår stora kärlek för sången Glans över sjö
och strand, säger oss att än i vår tid tilltalas vi av både hoppet som drev
deras färd och Jesus som gav fokus och skärpa till deras längtan.
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Söndag 9 januari 2022
11:0o Gudstjänst
Predikan: Sune Fahlgren
Orgel: Johan Wallin

ÖVRIGT
• I vår gudstjänst på torsdag
kommer vi att få höra om läget
hos en av vår församlings stora
missionssatsningar: SIRA
skolorna i Betlehem och Jeriko.
Fundera gärna på om du
dessutom vill ge en gåva direkt
till SIRAs viktigt arbete.
Information om detta ger vi på
torsdag.
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29 som vi möter i Trettondagens
I år vill jag
vara2021
som många
av figurerna
berättelse. Jag vill vara som prästerna och de skriftlärda som hjälpte de
visa männen när de insåg att de var vilsna och behövde hjälp för att hitta
till Jesus. Jag vill vara som de visa männen:
* Tillsammans med bra resesällskap på jakt efter tecken på Guds
närvaro (för att den som inte spanar ser inte)
* klok nog att inse när jag har gjort ett misstag och behöver ändra
kurs (för att det finns inget som heter en rak färd)
* lyhörd för att urskilja när Gud vägleder mig att ta en annan väg än
den jag hade tänkt mig (eftersom ett av den heliga Andens alias kan
vara ”äventyrets ande”),
* och generös mot Jesus Kristus med min tillbedjan och mina
resurser (för att den som ger sitt liv finner det Matt 10:39).
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• Tack för att du läser detta
brev och stöder vår församling!

Det finns ju även sådana i berättelsen som jag inte vill likna – de rädsla
styrda. I vår gudstjänst på torsdag kommer vi att titta lite närmare på vad
våra förhoppningar och rädslor avslöjar för oss och vilka av dessa som är
pålitliga guider för vår färd genom 2022. Jag hoppas att vi ses!
Pastor Jenny

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf
SMS eller mejla 070 306 6346, pastor@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12 Stockholm

