Åttonde söndagen efter Trefaldighet
”Andlig klarsyn”
På söndag handlar bibelberättelserna om att välja rätt väg och hur man ska göra för att
komma på den rätta vägen.
”Om du inte vet vart du ska så spelar det inte heller någon roll vilken väg du tar.” Många
känner igen svaret som sjuåriga Alice får av katten i Lewis Carrolls bok ”Alice i underlandet”
när hon frågar efter vägen.
Det handlar alltså om att vi måste ha målet klart för oss när vi väljer väg.
Jesus sa: ”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder
till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är
smal, som leder till livet, och det är få som finner den”. I en tolkning kan de orden låta så här:
”Leta inte efter genvägar till Gud. Marknaden svämmar över av bergsäkra, enkla recept på
framgång, som man kan tillämpa när man har tid över. Gå inte på det, hur populära de än är.
Vägen till livet – till Gud – är jobbig, och man måste akta sig för att inte förlora den ur sikte.”
Målet är alltså livet och vem vill inte välja livet? Men ibland kan det vara lätt att tappa bort
målsättningen för att vägen är för krångligt.
Det handlar om vilket perspektiv vi vill leva med. Lever vi med de korta perspektiven och de
snabba vinsterna eller vågar och orkar vi ha det lite besvärligare för att det på sikt och i sin
helhet ska leda till en ännu större vinst – livet?
Vi får ta till oss den visdom som ligger bakom kattens svar och ta reda på vart vi vill så att vi
kan välja rätt väg.
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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.

