
Tankar om "Guds rike"
AV PASTOR JENNY ARNERLÖF

Politik handlar om hur vi lever tillsammans, vilket inkluderar
makt, relationer, resurser, rättigheter, skyldigheter och
mycket mer. Av allt vi människor har hoppats på under
historiens gång har bra politik hamnat högt. Därför fäster vi
förhoppningar till politiker och partier.

Bildligt kan man säga att vi ordnar våra liv kring våra
politiska förhoppningar på motsvarande sätt som månens
och solens cykler gav livsmönster och rytm till forntida
civilisationer. Det betyder att när våra politiska
förhoppningar krossas kan det kännas kaotiska som om
hela tillvaron håller på att upplösas.
 

Ett av Bibelns viktiga budskap är att det finns en politisk

ordning som överträffar alla ofullkomliga ordningar på jorden.

Jesus kallade den ordningen för ”Guds rike”, och i ord och

handling visade han att Guds rikes prioriteringar ser till hela

människans behov.

Att hoppas på Guds rike innebär inte att vi frikopplar oss från

goda förhoppningar på vår tids politik och politiker. Men vi

låter vår ultimata förhoppning på Guds rikes god och rättvis

ordning prägla våra förhoppningar under väntetiden. Jesus

ord till oss är att Guds rike föregrips nu, men kommer i sin

fullhet i framtiden. Viktigare än alla försök att lista ut när det

skall ske, är att vi använder tiden till att förbereda oss för

mötet med Guds son, ledaren som var fylld av nåd och

sanning, som älskar oss och har offrat sig för oss.

ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT
"Guds rike är nära"

Veckans nyhetsbrevet från S:t Peters kyrka
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Predikan: Solveig Högberg 
Gudstjänstledning: Sune
Fahlgren
Musik medverkan: Ruth
Segerberg & Vera Arvidsson 

06 DECEMBER 11:00
GUDSTJÄNST 
"Guds rike är nära"

Nu är Gudstjänsten digital och
kommer vara livesänd via YouTube

VIKTIG INFO
Genom S:t Peters diakonala
verksamhet möter vi varje vecka
den nöd som beskrivs i en
uppmärksammad artikel i SvD.

De nuvarande restriktionerna slår
mycket hårt mot hemlösa och andra
utsatta.Under våra
lördagsvandringar har vi de
senaste veckorna ökat utdelningen
av mat med cirka 40 procent. Din
gåva behövs. 
Swisha en gåva märkt "diakoni" 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

https://www.svd.se/restriktionerna-slar-mot-hemlosa-i-jul?fbclid=IwAR1jZZdQJbL0FzaQThI5cpNgGIlF_yLeEfQ_52eK1D63iDolsaf9KR58a2Q

