Sjätte söndagen efter trefaldighet
”Efterföljelse”
Dagens bild visar på livet som en vandring i Kristi efterföljd, en pilgrimsvandring.
Ryggsäcken, kängorna, hatten och staven är synliga tecken för en människa som är på väg.
Ryggsäcken med färdkost, kängorna för trygg vandring, staven till stöd och hatten som skydd
mot väder och vind.
Vi är på vandring genom livet, för efterföljelse handlar om att följa Jesus i vårt vanliga liv.
Jesus berättar om att det inte alla gånger är så lätt. För oss handlar det om att ”ta rygg” på den
vi vill följa, samtidigt som det gäller att veta vart vi går och varför. Det gör vi inte
nödvändigtvis när vi följer redan upptrampade hjulspår, eller följer strömmen. Oftare är det så
att för att komma till källan måste man simma mot strömmen. Då kan vi förstå att det inte
bara är att flyta med. Då krävs det ansträngning. Ibland säger man att det bara är döda fiskar
som flyter med strömmen.
Att pilgrimsvandra är ansträngande, men välsignat.
Dagens utmaning är att våga gå mot strömmen för att vara en trogen efterföljare. Det är när vi
simmar mot strömmen som vi kan hitta källan.
Dagens glada budskap är att på vår livsvandring, pilgrimsvandring, får vi vara efterföljare, vi
är inte utlämnade till oss själva.
Jesus säger: Följ mig! Börja gå, ett steg i taget. Du kan bara gå från den plats där du är nu.
Vi får lita på och be med i S:t Patricks bön, från 700-talet: "Kristus är framför mig, bakom
mig, över mig och under mig, Kristus är med mig, i mig, runt omkring. Du bor i mig. Omger
hela mig, morgon, dag som natt".
Då är det tryggt att vara efterföljare!
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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.

