
Tankar om "Livets källa & Bibeln"
AV PASTOR JENNY ARNERLÖF

      Nu på söndag firar vi ”Bibelns dag”. Bibelns texter är en

väsentlig grund för varje gudstjänst, så på ett sätt är varje

söndag Bibelns dag. Och i det kristna vardagslivet kan till och

med varje dag vara Bibelns dag, om vi tar oss tid att läsa ett

litet stycke.

     ”Bibelns dag” arrangeras av Svenska Bibelsällskapet och

handlar om att en gång per år fokusera på Bibeln som en

helhet och en unik berättelse om Guds nåd.

      Något som berikar mitt eget bruk av Bibeln är

Bibelsällskapets hemsida: bibeln.se. Där kan man söka olika

ord och fraser i Bibeln med många hjälpsamma filter. Med

tanke på söndagens tema ”Livets källa” sökte jag på ordet

”brunn” och fick veta att ordet förekommer på tjugoåtta

ställen i hela Bibeln, varav tolv gånger i Moseböckerna och

åtta gånger i Första Moseboken.

      Bland sökresultaten fastnade jag för kapitel 26 i Första

Moseboken. Där fick Abrahams son Isak gräva många brunnar,

tills han slutligen grävde en brunn som inte orsakade tvister

om vattnet. Jag slogs av Isaks fredliga sätt att börja om och

om igen, istället för att stanna kvar och bråka. Två gånger i

kapitel 26 får han samma löfte om välsignelse från Gud som

hans far fått, men löftet skonade inte honom från kamp.

      För mig är det berikande att läsa Bibeln och fundera på

dess berättelser. Bibeln är som en urgammal källa med

ständigt nytt liv. Jag vill utmana oss som församling att ännu

mer bruka Bibeln som en levande källa som förnyar och

förvandlar livet. Det finns mer sanning att upptäcka!

ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN
"Livets källa"
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Medverkande:  Jenny Arnerlöf
och Sune Fahlgren 
Musik medverkan: Sebastian 
 Johansson,  Berit och André
Ekespong, Vera Arvidsson, Anna
Josefsson, Johan Sundbring 

Glöm inte att höra av er om ni
har en älskad psalm som  du
hoppas att få sjunga under en
av vårens gudstjänster. 
Vi tackar Gud för att vår diakoni
vandringar fortsätter varje helg.
Be gärna för oss och dem vi
möter. Tack för era viktiga
gåvor. 

17 JANUARI 11:00
SÅNGGUDSTJÄNST 
"Livets källa" och Bibelns dag

Nu är Gudstjänsten digital och
kommer vara livesänd via YouTube

VIKTIG INFO

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


