APOSTLADAGEN
”Sänd mig”
I Bibeln hittar vi många berättelser om människor som blir kallade och sända till ett eller
annat uppdrag.
Den kommande söndagen möter vi bland andra Jeremia. Han är klar över att han har mött
Guds kallelse, men han är minst lika klar över att det uppdraget skulle han inte klara av att
utföra. Han säger: ”Jag duger inte att tala – jag är för ung”.
Den inre kritikern i honom och i oss hittar alltid något att ta fasta på. Men Gud svarade
Jeremia och svarar oss: ”Säg inte så!”
Vi får fundera över vilken röst som är starkas inom oss, är det Guds röst eller är det vår inre
kritiker.
Att våga svara ”Sänd mig” när Gud kallar är att ha en balans mellan ödmjukhet och tillit.
Jeremia blev en av Bibelns större profeter. Guds kallelse till oss ser säkert annorlunda ut.
Jesus lärjungar kallar vi för apostlar, de hade sitt särskilda uppdrag.
Vi kan få vara vardagsapostlar i en värld fylld av längtan efter mening, andlig och fysisk
befrielse, rättfärdighet och försoning. Det finns hur många uppgifter som helst, och vi är
välsignade med talanger som vi får utveckla och dela med oss av.
En annan av Bibelns profeter, Jesaja berättar ”Och jag hörde Herrens röst. Han sade: Vem ska
jag sända, vem vill vara vår budbärare? Jag svarade: Jag, sänd mig”.
Vi har alla vår särskilda kallelse och därmed ett speciellt uppdrag. Vi har, var och en, vår
livsväg att följa. Den vägen får vi gå i förtröstan till att Gud har användning av oss och har
tillit till oss. Också vi får svara: ”Sänd mig”.
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Fortfarande lever vi med Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vi har inga gudstjänster i
kyrkan, däremot är S:t Peters kyrka öppen söndagar 11.00 – 12.00 för enskild andakt och
ljuständning.
Vill du prata med någon finns församlingens pastor Solveig Högberg tillgänglig via telefon,
SMS eller mail: 070-660 16 29, pastorn@stpeterskyrka.se.

