
Söndag är Apostladagen, en av kyrkoårets få röda dagar. I

Sverige är alla söndagar röda dagar men i kyrkoårets tänk är röd

blodets, kampens och martyrernas färg. Färgen är en symbol för

blod då alla av de första apostlarna utom en led martyrdöden. 

I den kristna traditionen är apostlar människor som har kallats

och sänts av Gud för att vara en del av Guds räddningsuppdrag i

världen. De flesta av oss som svarar ja på Guds kallelse får inte

ett så dramatiskt livsöde som de ursprungliga apostlarna.  Men

vår sändning är inte mindre viktig för det. 

En favoritberättelse om vikten av varje kristens uppdrag på

kända och okända platser är berättelsen om den briljanta

teologen Gregory av Nyssa som levde under 400-talet. Gregory

blev besviken när hans äldre broder, Basil, som var biskop,

ordnade för honom så att han blev biskop i den ”lilla och

oviktiga” staden Nyssa. Han ville inte sitta fast på en tråkig och

okänd plats.  Basils respons till sin bror var att han inte skulle få

utmärkelse eller värde genom sin plats utan det var han som

skulle tilldela platsen dess värde, dit han skickades.

Gregory lydde och han måste ha lyssnat.  Hans insikter om Gud

och livet med Gud inspirerar och stärker många av oss än idag.

Gud vill göra viktiga saker med oss i våra olika kontexter, och vi

ska inte jämföra värdet av våra insatser.  Petrus och Paulus, de

mest kända bland apostlarna, hade väldigt olika förutsättningar

och uppdrag och bådas insatser behövdes. I Guds planer har var

och en ett viktigt uppdrag! Vilka sammanhang ber Gud dig att

tilldela värde genom att sprida evangeliets ljus?

Pastor Jenny

Det var så roligt att få fira gudstjänst
och umgås över fika i söndags! Det
känns bra att kunna träffas ut i det
fria under kommande veckorna. 
Om du åker bil och har möjlighet att
skjutsa andra hör gärna av dig till
Pastor Jenny.
Om du åker kollektiv: Buss 176 från
Brommaplan kl.09:56, byt till 315 vid
Svanhagen. Stig av i Högby. Låt Jenny
veta om du åker buss så att någon
kan möta upp dig vid
busshållplatsen. 
Dessa gudstjänster kommer även
vara livesända.

03 JULI 11:00
FRILUFTSGUDSTJÄNST 
"Sänd mig"
Predikan:  Solveig Högberg
Medverkande: Gunnil Korswing 
Musik: Blanka Hillerud 

VIKTIG INFO

Swisha en gåva till 123 390 86 88. Tack
för allt ni gör för vår församling!
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Tankar om söndagens tema 

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


