
Tankar inför söndag 
När Jesus svarade nej på djävulens erbjudande att ha makt

och härlighet över alla världens riken var det inte för att han

inte ville smutsa ner sig med politik. Jesus visste allt för väl

vad som erbjöds honom i form av världslig makt och härlighet.

Det var ett erbjudande om att höra till världseliten och hålla

avstånd från de fattiga, udda och sargade, men ändå styra

dem med förtryckande förordningar och andra medel. Jesus

tackade nej till erbjudandet om världslig makt för att han

visste att det var en illusion som bleknar i jämförelse med det

rike han kom för att göra tillgängligt. 

Jesus förkunnade Guds rike, vars grund är kärlek som

gestaltas genom närhet och omsorg.  Guds rike är både

redan nu och inte ännu. Det är målet som vi får glimtar av

under färden. Guds rike finns överallt där det som Gud vill ha

gjort blir gjort – dvs där människors handlingar vittnar om

Kristus. Guds rike behöver inte stå i motsättning till världsliga

riken (eller vårt personliga rike!), men visionen om Guds rike

har lett till underminerandet av många korrupta

världsordningar.  

När vi ber ”låt ditt rike komma”, som det står i Herrens bön,

ber vi en bön som längtar att se både världens mäktiga och

oss själva använda den makt vi har på ett sätt som är

kongruent med Jesus Kristus sätt att möta andra.  En av de

mest spännande möjligheter som vi har som kristna är

möjligheten att svara ja på Guds kallelse och anpassa vårt

rike, allt som vi har kontroll över, till Guds rike.  Varmt

välkommen på söndag!

Pastor Jenny

Andra söndagen efter 
TREFALDIGHET

"Kallelsen till Guds rike" 
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För att uppmärksamma
Equmeniakyrkans 10årsdag har
podcaster om bildarsamfundens
historia gjorts.  Solveig Högberg och
Sune Fahlgren kan höras på
podcaster om Metodistkyrkan
respektive Baptistkyrkan. Jag vill
varmt rekommendera er att lyssna på
dessa. Ni hittar dem här. 

Tack för er generosa inställning mot
församlingen! Det går inte obemärkt.

13 JUNI 11:00
GUDSTJÄNST 
"Kallelsen till Guds rike"
Predikan: Jenny Arnerlöf
Medverkande: Solveig Högberg 
Musik: Sebastian Johansson 

Vår terminens sista lunchmusik finns att
se på vår Youtube kanal. 

VIKTIG INFO

Swisha en gåva 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://play.acast.com/s/60928ec069ee58325ebbe3fa

