
 
 

 
Torsdag 31 mars 2022   

12:0o-15:00 Öppen kyrka 

”En brobyggares vardag”. Lena 

Bergström 

18:30 Bibelstudium 

Söndag 03 april 2022   

11:0o Gudstjänst 

Predikan: Jenny Arnerlöf  

Medverkande: Annika Ahlefelt 

Sång: Anders Segersson 

Orgel: Johan Wallin 
Bibeltexter:  1 Mos 22:1-14, 
Apg. 4:1-12, Mk. 12:1-12,  
Ps. 103:8-14 

VIKTIG INFORMATION 

• I söndags bad jag er att 
begrunda och höra av er till 
mig om hur ni kan bidra till att 
hjälpa flyktingar från Ukraina, 
så att vi kan rapportera vidare 
till samordnaren (Sociala 
Missionen) om vilka resurser 
och möjligheter vi har att 
erbjuda. Jag be er att komma 
ihåg att återkoppla till mig så 
att jag vet att ni har övervägt 
frågan.  
 
• Tack för era gåvor till vår 
församling i form av bön, 
pengar och engagemang. Vi ber 
om Guds vägledning över vårt 
förvaltarskap. 

                       
 
 
 
 
 
 

Tankar inför söndagen 
 

Behovet av försoning hör till den kristna trons mest provocerande läror. 

Varför, undrar många, har Gud så mycket vrede? Varför pratar de kristna 

så mycket om synd? Vad har vi gjort för fel som är så grymt att det kräver 

Kristi offer av sig själv? Sådana frågor har besvarats med både mer och 

mindre tillfredsställande svar under årens lopp. Det kristna påståendet att 

vi behöver försoning är en diagnos, inte ett fördömande. 

 

Guds vrede kan härledas till en huvudåkomma, döden, som har 

följdverkningar, synd. Hur svårt det än är för oss att förstå, var döden inte 

en del av Guds ursprungliga plan för livet. Guds intention var att ha en 

nära relation med hela skapelsen men människans val av autonomi från 

Gud var ett val som ledde till döden. Som snittblommor är vi alla. Det är 

dödens makt som Gud är vred på. Att vi ibland förleds eller väljer att agera 

på sätt som inte är livsbejakande är ett symptom på vår bekantskap med 

döden. Guds vrede över människans och skapelsens tillstånd och Guds 

beslutsamhet att gripa in och försona oss med sig själv är en tröst. 

 

Gud gjorde i Kristus det som vi omöjligen själva kunde göra. Han 

fulländade sin mänskliga natur genom att leva vänd mot livets Gud i alla 

lägen. Jesus behövde aldrig omvända sig eftersom han aldrig vände sig 

från Gud.  Under fastan minns vi särskilt hur Jesus också när han kände 

att Gud hade vänt sig från honom fortsatte att ropa till Gud.  

 

Jesus Kristus har brutit dödens slutgiltiga makt över oss och försonat oss 

med Gud. Det för med sig en massa goda följdverkningar. Gud vill inte att 

vi stirrar oss blinda på vår syndighet. Gud vill att vi ska fästa vår blick på 

försonaren, Jesus Kristus. Han är livet själv och när han är vårt fokus blir 

vi sakta men säkert förvandlat till hans likhet. Söndagsgudstjänster är en 

punkt i veckan när vi tillsammans riktar vårt fokus på Jesus vår försonare i 

Bibelordet och genom nattvardens bröd och vin. Jag hoppas att vi ses. 

Jenny Arnerlöf 
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Femte söndagen i fastan 

”Försonaren” 
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Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka 
 

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf  

SMS eller mejla 070 306 6346, pastor@stpeterskyrka.se 

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12 Stockholm 

mailto:pastor@stpeterskyrka.se

