Fjärde söndagen efter Trettondagen
”Jesus är vårt hopp”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
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Torsdag 27 januari 2022
19:0o Det goda samtalet
”Den svåra kärleken” Pastor
och författare Peter Halldorf
samtalar med pedagog Lovisa
Bergdahl om existentiella
erfarenheter av kärlek och
frihet.
Det kommer att livesändas så
att ni som vill vara med utan
att utsättas för smittorisk kan
använda denna länk.

Tankar inför söndagen

Söndag 30 januari 2022
11:0o Gudstjänst
Predikan: Jenny Arnerlöf
Medverkande: Annika Ahlefelt
Orgel: Göran Grahn
Bibeltexter: Jesaja 40:26-31,
Jak 5:13-16, Joh 5:1-9

När jagJULI
tänkte 2021
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29 text från Profeten Jesajas bok
(en av dess vackraste enligt min mening!) mindes jag en predikan jag läste
av den anglikanska prästen John Claypool. Han vågade brottas med frågan
”Hur har vi hopp utan att bli besvikna eller desillusionerade när vi råkar ut
för det svåra?”.

För några veckor sedan läste jag en provocerande essä av en miljöaktivist
som skrev att vi behöver röra oss bortom hoppet. I hans mening leder
hopp oss till en imaginär framtid som hoppet förhindrar oss att kämpa för.
Det blev tydligt för mig att hans definition av hopp inte är min. I vår
tradition är hopp något som förkroppsligas. Det har att göra med
förväntan på något gott men det är en förväntan som gestaltas i handling.
Hopp är mer verb än substantiv. Jag delar inte aktivistens åsikt om hopp,
men jag kan medge att hopp är komplicerat. Många människor har
upplevd det smärtsamma i att se deras hopp förvandlas till besvikelse.

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
• Den 3:e mars är deadline för
motioner inför församlingens
årsmöte (27:e mars efter
gudstjänsten). Det ger er gott
om tid att utöva er
demokratiska rätt och lämna in
en motion!

I den sista versen av kommande söndags text från Jesaja: ”de som litar till
Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att bli
trötta, vandrar utan att mattas” hittade han ett trefaldigt mönster för
hoppet och de olika sätt som Guds kraft kommer in i våra liv.

8_:_e_ _s_ön_d_a_g_ _e_f_t_e_r_
Ibland får vi vara med om det mirakulösa där Gud ingriper i en situation
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_
_ Gud gör något för oss och vi
på ett sätt vi inte hade kunnat föreställa oss.

• Vi tackar Gud för allt som ni
gör och ger till vår församling
för att hålla den levande och
hjälpa den att växa!

får vingar som örnar. Mer ofta vill Gud samarbeta med oss. Vi får vara
med om det långsamt mirakulösa där vi i efterhand inser att resultatet av
vårt samarbete också är mirakulöst – vi springer utan att bli trötta. Det
finns även omständigheter där Gud ger oss kraften att härda ut genom
situationer som inte går att förändra. Då vandrar vi med Gud utan att
mattas. Detta är ju det svåraste miraklet av alla tre. Jag vet inte vilken av
dessa faser av hopp som är dominant i ditt liv just nu, men de är likvärdiga
hopp inför Gud. Du som behöver någon som vandrar bredvid dig – jag är
här för dig. Hör av dig till mig. 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

