
Era gåvor och böner bidrar till att
hålla församlingen vid liv. Vår
kontakt med och omsorg för
varandra gör den levande. Jag 
 tackar Gud för att vår församling
och S:t Peters diakoni finns! Jag
vill också tacka er för allt ni gör
för att stödja vår gemenskap.

18 APRIL 11:00
GUDSTJÄNST MED DIALOGPREDIKAN 
"Den gode herden"
Medverkande: Stephan Andrén 
Sång och musik: Towe Ireblad, Laila
Johansson, och Sebastian Johansson
Predikan: Jenny Arnerlöf och Sune
Fahlgren  

Missa inte lunchmusik från S:t Peter 
 (gårdagens psalmimprovisationer var
magiska. Följ länken för att se den!  

VIKTIG INFORMATION

Om det finns speciella böneämnen
som ni vill att vi ska ta med i
församlingens förbön hör gärna av
er!  Jag hoppas att ni är
välbehållna och kan njuta av
fågelkvitter och våres skönhet.  

Swisha en gåva till 123 390 86 88 

DET HÄNDER I VECKAN:

Under de senaste åren har det skett en stor uppgång i

antalet hundägare i Sverige.  Jag förespråkar inte en ny

översättning av Psaltaren 23. ”Herren är min husse” saknar

både poesi och hjord dynamiken. Men en omsorgsfull

hundägare är kanske vår tids bästa bild som liknar Psalm

23s herde.  Den fångar relationen mellan parter som inte är

jämställda men som lever i en gemenskap präglad av

omsorgsfull kärlek och vänskap.  

Det finns en underbar balans i Psaltaren 23.  David tänker varken

för mycket om sig själv eller för lite om Gud och hela livet ryms i

dessa drygt 100 ord. Vardagen, det mörka och svåra, det festliga

och rofyllda – alla livets faser och växlingar omfattas av Ps 23. 

 Den talar ord av tröst till våra värsta rädslor: rädslan att inte ha

eller vara nog.  Och den ingjuter mod att kämpa på genom livets

svåra stunder eftersom Gud är med och ger vägledning och

omsorg. 

När jag tänker på vad denna psalm kan ha betytt för Jesus,

landar jag ofta i skärtorsdagens måltid där Jesus bjöd även

Judas på förbundsmåltiden. Jag tänker på evangeliernas

bespisningsunder, som anstränger sig att föra våra tankar till

Psaltaren 23. Fraser som: ”[Jesus] fylldes av medlidande med

dem, för de var som får utan herde” och detaljer som ”grönt

gräs” hjälper oss att associera Jesus med den goda herden. 

Vilken av Psalm 23:s bilder tilltalar er mest idag? Jag skulle

gärna vilja höra vad denna psalm betyder eller har betytt för er. 

Pastor Jenny 
Konstverk: Lucas Cranach the Younger: Christ as the good shepherd

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

3:e SÖN I PÅSKTIDEN

Veckans nyhetsbrevet

från S:t Peters kyrka
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Tankar om den gode herden 

https://youtu.be/Rr3iJ_si2y0?t=427

