
Tankar inför söndag 
AV PASTOR JENNY ARNERLÖF

Jag vill inte vara utan Psaltaren. Dess olika böner är
följeslagare som hjälper mig att fästa blicken på Gud, utan
att förneka eller förminska erfarenheter av att vara en
människa. Psaltarpsalmen den kommande söndagen är Psalm
36. Jag älskar den. Ibland sjunger jag verserna 6–10 på mitt
engelska modersmål. Öppna din bibel och läs den!

Med skönhet och styrka sätter Psalm 36 ord på Guds konkreta
närvaro i vår värld och på Guds omsorgsfulla beskydd. Men
den inleds inte med förundran och trygghet. Den börjar med
att beskriva syndens listiga försök att fresta oss att inte
”frukta Gud”.

Vi tycker kanske att ”frukta” har en negativ klang, men i
Psaltaren är gudsfruktan ett hälsotecken. Det betyder inte att
vara rädd för Gud, utan att vi skall ifrågasätta allt som får
oss att tveka inför Guds goda avsikter och på Guds kraft att
kunna förverkliga dem.

Psalm 36 visar att Gud inte är likgiltig inför vår situation och
vår strävan efter det goda livet.  Om vi verkligen fruktar Gud,
får vi ett djupt kärleksförhållande med Gud – en relation som
är byggd på Guds godhet och trofasthet, bortom vår förmåga
att begripa.

Psalmernas bönespråk väcker alltså både bävan och
fascination. Sådan storhet skapar äkta tillit. Jesus ord och
handlingar väckte ju också bävan och fascination i människor.  
Därför kan vi ha ”Jesus skapar tro” som temat för kommande
söndagens texter. Varmt välkommen till söndagens
livesändning!
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"Jesus skapar tro" 

Nu är Gudstjänsten digital och
kommer vara livesänd via YouTube

VIKTIG INFO
Vår församling deltar vi i
Vinternatt. Det betyder att när det
blir -7C eller kallare kan vår kyrka
förvandlas till ett härbärge för
hemlösa under nattens timmar. 
I lördags delade vi ut över 100
smörgåsar och 96 bananer till
människor i nöd. Vi hade många
samtal med människor och jag vill
tacka för ert stöd - era böner och
gåvor gör skillnad! 

Swisha en gåva märkt "diakoni" till  
123 390 86 88 

DET HÄNDER I VECKAN:

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


