
Tankar om tacksägelse - lovsång
AV PASTOR JENNY ARNERLÖF

Tack. Det är ett till synes enkelt ord på fyra anspråkslösa

bokstäver, men det säger två viktiga saker i en stavelse. När vi

säger ”tack” till en annan person: 1. Erkänner vi den andras

makt och frihet att agera annorlunda; och 2. Säger vi att vi

uppskattar vad de gjorde. Att säga tack är att inte ta något

för givit, inklusive Gud.  

I vår kristna tradition är tacksamhet primärt ett

förhållningssätt och sekundärt en känsla. Det betyder att

oavsett vad vi känner, har vi den stora möjligheten att

kultivera tacksamhet och se vart det leder. Tacksamhet är

med andra ord ett pass och biljett till äventyr med Gud! 

 Församlingen är då en resegrupp som vill låta sin livsresa

formas av orden ”Tack Gud”. Det är en livsresa vars

destination är glädje; där vill jag leva, och jag tror att ni delar

min längtan.

På söndag har vi en ny möjlighet att öva oss i tacksamhet, då

vi firar gudstjänst på Tacksägelsedagen. Det är ett tillfälle för

oss att vända hela vårt jag till Gud och säga att vi inte tar allt

som finns för givit. Under detta pandemi-år känns det extra

angeläget att få tacka för livet och uppståndelsens löfte

genom att sjunga lovet av Guds seger i Kristus.  

Vi kommer att ha offergång i samband med nattvarden då vi

får använda våra pengar till att uttrycka vår tacksamhet för

församlingen. Gåvorna som kommer in skall gå till vår

diakonala verksamhet samt till inköpet av belysning för

kyrksalen. Varmt välkommen på söndag!

”Lovsång”
Veckans nyhetsbrevet från S:t Peters kyrka

OKTOBER 2020 |  VECKA 41

Jenny Arnerlöf, Sune
Fahlgren, Ruth Segerberg 
Sång och musik: Vera
Arvidsson, Johan Sunbring &
Carl Lagerqvist

8 TORSDAG OKTOBER
12:00–15:00
ÖPPEN KYRKA 
13:30 FORUM FÖR NYFIKNA
"Min farfar -missionären.”
Solveig Högberg.

10 OKTOBER 18:00
ORGELKONSERT
Sebastian Johansson 
Boka biljett:
ruth@stpeterskyrka.se

11 OKTOBER 11:00
TACKSÄGELSEGUDSTJÄNST 
”Lovsång”

Ansvarig: Jenny Arnerlöf, 
070-306 63 46

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, 111 23 Stockholm


