
Tankar om Att leva tillsammans
AV PASTOR JENNY ARNERLÖF

Enligt en UK-baserad studie får gemene människa nästan fyra
hundra vän- och bekantskaper över en livstid. En liten andel av
dem blir livslånga vänskaper och somliga präglas utan tvekan av
konflikt och svårighet.  Livet innehåller många relationer att
navigera!  

De kommande söndags texterna är inriktad på allt sådant som
handlar om att leva tillsammans. Med stor sannolikhet hör
texterna till de mindre studerade avsnitt för de flesta av oss.
Åtminstone hade jag aldrig tidigare läst från Tobits bok. Den hör
till Gamla Testamentets ”apokryfiska” böcker, som har inte samma
status som böckerna från 1 Moseboken – Malaki, men som under
alla tider har betraktats som instruktiva av Guds folk. 

Vilket multigenerationellt drama Tobits bok innehåller! (Och hela
den korta boken är en spännande story om Guds förmåga att
verka genom komplexa skeenden). Söndagens avsnitt skildrar en
känslofylld situation från två olika släkters perspektiv.  Berättelsen
präglas av plikttrohet, generositet och märkligt nog
självuppoffrande som ger upphov till glädje och frid. Upptäckten
av den var en skatt för mig. 
 
Jag föreställer mig att Jesus uppskattade den storsinta omsorgen
som berättelsen i Tobits bok skildrar.  Det är en förebild för den
slags omsorg som har präglat kristna gemenskaper från
fornkyrkans tid till vår egen tid. På söndagens gudstjänst kommer
vår tidigare diakon Jonas Rova upp från Norrköping för att predika
för oss utifrån temat att leva tillsammans. Efter gudstjänsten
kommer vi att tacka Jonas för den stora omsorgen han har visat
för vår gemenskap.
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Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf
SMS eller mail: 070-306 63 46, pastorn@stpeterskyrka.se
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