Andra söndagen efter Trettondagen
”Livets källa”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
Söndag 16 januari 2022
11:0o Gudstjänst
Predikan: Solveig Högberg
Medverkande: Anna Josefsson
Solosång: Ruth Segerberg
Orgel: Göran Grahn
Bibeltexter: Jesaja 55:1-4, Upp
22:16-17, Joh 4:5-26
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Tankar inför söndagen
Jesu möte med den samariska kvinnan vid Sykars brunn påminner mig
alltid om en av mina första generationsöverskridande vänskaper. Jag hade
knappt blivit myndig när jag lärde känna en kvinna som var lite äldre än
min egen mor (vi kan kalla henne för ”Sandra”). Hon var i sitt fjärde
äktenskap som slutade med ett berg av skulder och sorg. En del människor
skulle undvika en person som Sandra baserad på dessa fakta om hennes
liv. De skulle då gå miste om upptäckten av en underbar person.

8_:_e_ _s_ön_d_a_g_ _e_f_t_e_r_
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_ _

VIKTIG INFORMATION
• På grund av det rådande läget
med pandemin gör vi ett
uppehåll med kyrkkaffe. Vi
kommer även att avstå från att
fira nattvard som en del av
gudstjänsten till dess att
smittspridningen har lugnat sig
lite. Flera i församlingen är
drabbade av Corona viruset
bland andra pastor Jenny.

För några år sedan insåg jag hur min vänskap med Sandra gjorde kvinnan
vid Sykars brunn mer levande för mig. Det är lätt hänt att människorna i
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Bibelns berättelser
blir|overkliga
oss. Tillsammans påminner de båda
mig om att en person alltid är så mycket mer än alla fakta om deras
omständigheter. I världen blir vi ofta reducerad till fakta: varifrån vi
kommer, vad vi jobbar med, hur vi röstar, osv. Och fakta är ofta orsaken
till hur vi bestämmer vem vi vill och inte vill lära känna.
Jesus tillät aldrig fakta kring människors omständigheter hindra honom
från att försöka nå ut till dem. Han hade den goda (gudomliga!) vanan att
nå ut över ”faktabaserade” gränser som var menade att splittra och
utesluta. Jesus ansåg att det var viktigt att nå ut till människor som inte
var lika honom eller som hade hamnat utanför samhällets gemenskap.
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Som Kristi tjänare är vi kallade att nå ut till andra människor i samma

• Era böner för och gåvor till
vår församling och S:t Peters
diakoni är viktiga. Utan er och
era gåvor skulle vi inte kunna
finnas! Tack för era böner,
uppmuntrande ord, tid,
insatser och pengar. Vi ber om
Guds välsignelse över allt!

ande som Jesus gjorde. Mycket av vårt diakoniarbete går ut på det. Som ni
vet har vi sökt en medarbetare som kan hjälpa oss med att driva och
utveckla detta arbete. Det är min stora glädje att berätta för er att från
och med den 23 mars kommer Anders Segersson att vara anställd som
”pastor med diakonal inriktning”. En ordentlig presentation av Anders
kommer vi att ordna innan dess, men redan nu kan vi se fram emot att
välkomna en efterlängtad ny medarbetare i vingården.
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

