
Tankar om "Uppenbarelsens ljus"
AV PASTOR JENNY ARNERLÖF

För några år sedan upptäckte forskare i Lund att solnedgångens
ljus, som är det enda dagsljus som är polariserat, kan vara vad
som styr flyttfåglars magnetkompass och hjälper dem att hålla
rätt kurs.  Ljuset under dagens övriga ljusa timmar är inte
polariserat och det tycks vara bra. På dagen kan det i stället
vara en fördel när fåglarna måste ha bra tillgång till synen för
att hitta mat eller undvika rovdjur.  Upptäckten är fascinerande,
och möjligen en bra bild för våra egna stunder av uppenbarelse
under livets färd.

Uppenbarelsens ljus liknar fåglarnas polariserat ljus.  Vi ser inte

det ljuset hela tiden, men det uppstår ibland för att hjälpa oss ta

ut kursen från ett högre perspektiv. Här tänker jag på något ännu

högre än ett fågelperspektiv; jag tänker på Guds perspektiv.

I vår kristna tradition handlar uppenbarelser om att få se på

tillvaron, livet eller en situation från Guds perspektiv. Med Guds

perspektiv menar jag inte att vi får hemlig information som ger

oss makt och ställning. Att se från Guds perspektiv är att se

något med kärlekens ögon som berikar och bygger upp

gemenskapen som uppstår kring Kristus. 

Enligt berättelsen som vi skall utforska på söndag, är

gemenskapen kring Kristus präglad av mångfald: gamla och

unga, kvinnor och män, judar och hedningar, singlar och gifta,

föräldrar och barnlösa, stamgäster och mer sällsynta besökare. 

 Oavsett vilka kategorier vi tillhör, lyser Kyndelsmässas ljus – Jesus

Kristus - för oss alla. Välkommen till söndagens sändning!

KYNDELSMÄSSA
"Uppenbarelsens ljus"

Veckans nyhetsbrevet från S:t Peters kyrka
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Predikan: Jenny Arnerlöf 
Sång och musik: Berit och André
Ekespong 

Glöm inte att anmäla er till
Pastor Jenny för att delta i
torsdag kvälls digitala
studiecirkel med Pastor Jenny
om Permakultur.  

Kylen gör livet väldigt svårt för 
 de utsatta. Nöden som vi möter
i våra vandringar är stor. Tack
för era gåvor som gör skillnad.
Tack också för era böner för oss
och för dem vi möter. 

07 FEBRUARI 11:00
GUDSTJÄNST 
"Uppenbarelsens ljus"

Nu är Gudstjänsten digital och
kommer vara livesänd via YouTube

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


