
Tankar inför söndag 
Det är svårt att tala om ondska. Vi har nog tappat kontakt med

den delen av vår kristna traditions begrepp och bilder för det

mörka och motsägelsefulla i tillvaron. Orsakerna till det är för

många för att jag ska skriva om det här. Men titta på filmutbudet

på vilken streamingtjänst som helst och det blir uppenbart att

berättelser om kampen mot ondskan finns kvar i vår kultur.

Jag tror att det är möjligt att tala om ondska utan att bli rädd,

galen eller vidskeplig. För att kunna läsa och förstå Bibeln –

särskilt Nya Testamentet – är det viktigt att vi återerövrar ett

språk för att kunna tala om ondskan. Jesus hade själv ganska

mycket att säga om det onda och ondskan.

Den gammaltestamentliga texten på söndag är välkänd. Det är

berättelsen om kamp mot ondska som gestaltas i mötet mellan

David och Goliat. Israels totala hjälplöshet inför jätten Goliat

uttrycker på något sätt hela mänsklighetens hjälplöshet inför

mörkrets makter. Idag har många blandade känslor inför den

modige pojken Davids våldsamma seger. I sådana känslor

erkänner vi en del av vår hjälplöshet: Vi vet inte hur man segrar

över ondskan utan att ta till onda metoder.

Men det som är omöjligt för oss människor är möjligt för Gud.

Korset är symbolen för Guds kärleksfulla seger över ondskans

makt. På söndag skall vi varsamt och med tillförsikt utforska hur

Jesus seger över ondskan gör oss trygga, och den styrker oss att i

Hans namn stå emot ondskan i vår egen tid med andra medel än

död och bestraffningar – eller likgiltighet och förträngning av det

onda.

Pastor Jenny
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Pastor Jenny finns på
expeditionen först på fredag
denna vecka.
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"Kampen mot ondskan"

Nu är Gudstjänsten digital och
kommer vara livesänd via YouTube

VIKTIG INFO

 
Det betyder mycket för vår
församling att ni ger gåvor.  Det
betyder även mycket för oss
som individer att vi övar oss i att
ge.  Det är en handling  som
formar oss till avbilden av vår 
 generösa Gud. Tack för allt 
 som ni ger av er själva till vår
gemenskap. 

Swisha en gåva 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


