Kyndelsmässodagen
”Uppenbarelsens ljus”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
Torsdag 03 februari 2022
18:3o Bibelstudium
Vi läser genom
Markusevangeliet tillsammans.
Inga förkunskaper krävs.
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Tankar inför söndagen
Det är en festlig vecka i världen – När jag skriver (1 feb) är det Månens nya
år som firas stort i östländerna, och när detta plingar i din inbox (2 feb) är
det den officiella dagen för Kyndelsmässan som sen firas på den närmaste
söndagen därefter. För att öka på festligheterna bör det läggas till att
vinter-OS invigs på fredag. De röda och silvriga facklorna som ska bära
den olympiska lågan sägs symbolisera is och eld och ska förmedla "ljus och
värme till en värld av is och snö". Det låter som en kristen längtan!
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Söndag 06 februari 2022
11:0o Gudstjänst
Predikan: Jenny Arnerlöf
Medverkande: Solveig
Högberg
Orgel: Ruth Segerberg
Bibeltexter: Malaki 3:1-4,
Första Tim. 6:13-16, Luk 2:2240, Alt. Joh 1:14-18

VIKTIG INFORMATION
• Vi drar igång Öppen Kyrka på
torsdagar från och med den 17
februari.
• Tack för era gåvor till vår
församling och S:t Peters
diakoni – tillsammans gör vi
skillnad! Tack också för era
böner – också de gör en större
skillnad än vad vi kan förstå.

Det känns som en helig slump att dessa fester löper tillsammans under
denna JULI
vecka. Om
vi tittar
på OS invigningen
2021
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29 kan vi låta facklorna påminna
oss om Kyndelsmässans generösa budskap om en frälsare som kom för att
vara ett ljus med uppenbarelse för all världens folk. Vi kan också låta
atleternas prestanda påminna oss om att träning ger resultat.
I verserna strax före kommande söndags episteltext skriver Paulus sitt
träningsprogram för den som vill vara en olympisk idrottare i att leva
dygdigt. ”Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet
och ödmjukhet.” Paulus menade att dessa dygder skulle hjälpa Timotheos
att vara trogen sitt uppdrag att vittna om Kristus med hela sitt liv och inte
enbart med ord. Dygder har ingen kraft att frälsa oss – det behöver de inte
ha. Men ett liv präglat av dessa dygder får oss att ”lysa som solen” (Mt.
13:43) på samma sätt som Kristus ”bor i ett ljus som ingen kan nalkas” (1:a
Tim 6:16).
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• Glöm inte att höra av dig med
en motion till årsmötet (27/3)
inför deadline för inlämning
(3/3).

Ljus har alltid symboliserat det som är gott och vackert och därför hör ljus
i olika former till högtider. På söndag firar vi en festlig och högtidlig
gudstjänst där vi minns hur världens ljus bars in i Jerusalems tempel utan
den vanliga uppmärksamhet ljus brukar skapa. När jag tänker efter var det
lite som en nymåne vars ljus inte syns men som lyser med fullhet likt inget
annat när tiden är inne. Ha en god fortsättning på veckan!
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

