Heliga trefaldighets dag
”Gud – Fader, Son och Ande”
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Söndag 12 juni 2022
11:0o Gudstjänst
Predikan: Jenny Arnerlöf
Sång: Sommarkör
Orgel: Johan Wallin
Bibeltexter: 2 Mos 3:1-15, Rom
11:33-36, Matt 2816-20, Psalm
113:1-6

Tankar inför söndagen
På söndag är det Heliga trefaldighets dag, treenighetens dag. En söndag när vi får
hejda oss inför Guds outgrundlighet. I Rom 11:33-36 utbrister Paulus ” Vilket
djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans
beslut eller spåra hans vägar”.
I Bibeln hittar vi inte ordet treenighet. Det är när de första kristna, efter några
århundraden börjar fundera över sin upplevelse av Gud som Fader, Son och Ande
som trosbekännelser av olika slag växer fram. Man behövde formulera vad man
trodde på, men också avgränsa sig mot det som inte kunde rymmas inom den
kristna tron.
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VIKTIG INFORMATION
På tisdag håller
församlingsstyrelsen sitt sista
sammanträde för vårterminen.
Styrelsen är vald att leda vår
församling. Men vi är en
demokratisk organisation där
allas röst måste få höras. Så
kom ihåg att dina tankar, idéer
och funderingar är viktiga. Hör
av dig så arbetar vi tillsammans
vidare så att vår församling kan
få vara det Gud vill att vi ska
vara och där Gud vill att vi ska
vara, till välsignelse för dem
som vi på olika sätt möter och
dem som vi längtar efter att
möta.
Kom också ihåg att
församlingen och gudstjänsten
är ett ”tankställe” där du kan få
tanka kraft och gemenskap för
att du ska hålla i den vardag
som är din.

Med orden
i en Indonesisk
trosbekännelse
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29kan också vi bekänna:
”Jag tror på Gud som är kärlek och har gett jorden till alla folk.
Jag tror på Jesus som kom för att hela oss, och för att göra oss fria från alla
former av förtryck.
Jag tror på Guds Ande som verkar i och genom alla som är vända till sanningen.
Jag tror på de troendes gemenskap som är kallad att tjäna folket.
Jag tror inte på de starkas rätt, inte heller på arméernas styrka eller förtryckets
makt.
Jag tror på mänskliga rättigheter, på ickevåldets kraft, och att alla kvinnor och
män har samma värde.
Jag tror inte att krig och hunger är oundvikliga, att freden är onåbar eller att
misshandel av vår jord är Guds vilja.
Jag tror på enkelhetens skönhet, på kärlek med öppna händer och fred på jorden.
Jag vågar alltid och trots allting tro på Guds kraft att förändra och omforma och
att skapa ett rike av fred och rättvisa för hela mänskligheten.”
Om vi gör denna trosbekännelse till vår så innebär det samtidigt ett åtagande, den
utmanar oss att vara med och verka för det goda; Guds kärlek och Jesu befrielse
genom den helige Andes medverkan.
Det gäller på alla plan och i alla relationer, inget och ingen står utanför det ansvar
som har lagts i våra händer. Utmaningen är stor – nåden är ännu större.
Solveig Högberg
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