
Tankar om Frälsningen
AV PASTOR JENNY ARNERLÖF

I söndags eftermiddag förvånades jag när jag såg flera hus

lysa med julbelysning (för att inte nämna ett visst varuhus i

centrala Stockholm). Jag tolkar det som ett uttryck för vår

tids akut behov av något som lyser upp tillvaron och lyfter

sinnesstämningen. När höstens mörker drar in, tillsammans

med pandemins andra våg, kan vi känna tyngden av en

kollektiv börda som vi alla bär just nu. Vi behöver något som

utvidgar vårt synfält och horisont, när det känns som våra liv

och tillvaro blir vakuumförpackad. Vi behöver frälsning.

Kristna har ibland talat om frälsning som om det har enbart

med livet efter döden att göra, men det är en alldeles för

liten förståelse av den frälsning som Bibeln vittnar om.

Frälsning är upptäckten av att det finns ingen fläck, börda

eller skuld som vi behöver hantera ensam. Frälsning är att

leva i ljuset som strålar från Jesus Kristus – ett ljus som kan

upplysa vårt förnuft, hjärta och själ. Ljuset som strålar från

Kristus visar oss och vår värld sådana vi är, samtidigt som

han älskar oss för mycket att lämna oss sådana vi är; Kristus-

ljuset läker och vägleder oss mot en robustare helhet. I tider

som dessa är det frälsningens, alltså Frälsarens ljus som vi

behöver, och Jesus delar frikostigt med sig av sitt ljus, sin

kraft och sitt liv. 

Vi vill att våra digitalt sända gudstjänster på söndagarna

skall vara en stund när vi kan tillsammans komma nära vår

Frälsare och hämtar kraft och ljus i dessa oroliga tider.
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Nu är Gudstjänsten digital och 
 kommer vara livesänd via
YouTube

UPPLYSNING
Fredag den 27 november bjuder
förvaltningsrådet in till att julpynta
i kyrkan (förutsatt att pandemin
tillåter)

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, 111 23 Stockholm


