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En pojke jag känner gick genom en fas där varje gång han blev

tillrättavisad brast han ut, ”döm inte mig!” Hans föräldrars

tillrättavisning var inte en dom, det var ju uppfostring.  Men

pojkens lätt komiska respons avslöjar ett allmänmänskligt drag

som jag tror vi alla bär på – ingen vill känna sig dömd och

särskilt inte orättvist dömd.

Vardagslivet är fylld med olika former av domar: betygsättning,

utvärderingar, kritik och socialmedia feedback är bara ett

axplock. Det är oundvikligt, men det är viktigt att komma ihåg

att vardagsdomen inte är grunden för vårt värde som människor.

Grunden för vårt värde är inte heller det vi anser om oss själva;

ofta är vi våra egna hårdaste domare. Vårt värde är givit av

Gud, som älskar oss mer än vi kan ana. Därför är Guds dom av

oss en källa till räddning, hopp och återupprättelse. Den handlar

om att skilja oss från allt som inte är förenlig med den kärlek vi

skapades till att uppleva och förmedla. Det är vår slutgiltiga

dom inför Gud som befriar oss från att våndas över de många

mindre domarna som vi möter under livets gång. Vi förbereder

oss för Guds dom genom att ta Guds kärlek uppenbarad i Kristus

på allvar, förvalta den, och föra den vidare.

-------------------------------------------------------------------

Det står nu klart att vi kommer att få fira gudstjänst digitalt

under de närmaste kommande veckorna.  Jag vill uppmana er till

att vara generösa med telefonsamtal till varandra. Vem vet,

kanske blir det även trendigt att skriva kort igen?  Ta hand om

er!

Domsöndagen "Kristi återkomst"

Veckans nyhetsbrevet från S:t Peters kyrka

NOVEMBER 2020 |  VECKA 48

Predikan Sune Fahlgren 
Medverkande: Sebastian
Johansson

15 NOVEMBER 11:00
GUDSTJÄNST 
”Vaksamhet och väntan”

Nu är Gudstjänsten digital och
kommer vara livesänd via YouTube

PÅMINNELSE
Det är ingen studiecirkel i kyrkan
torsdag kväll. Men om du vill delta
i ett digitalt, kontakta pastor Jenny
pastorn@stpeterskyrka.se
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