
Tankar om "Kärlekens väg"
AV PASTOR JENNY ARNERLÖF

Ibland är de finaste och viktigaste orden de svåraste att
förklara. Kärlek är ett sådant ord. Men det är också ett
missförstått och missbrukat ord. Samma öde har drabbat
ordet och namnet ”Gud”. Det är kanske ingen tillfällighet
med tanke på de heliga skrifternas budskap att ”Gud är
kärlek”.

Ännu mer komplicerat blir det om man tror att det går att
vänta på den meningen och hävda att ”kärlek är Gud”
betyder samma sak. Det gör det inte. Båda orden – ”Gud”
och ”kärlek” – är storord som inte går att fullt ut förstå. Att
påstå att ”kärlek är Gud” vore att förväxla en regnpöl med
det stora vida havet. Båda kan göra oss blöta, men bara
den senare kan ta oss på en långresa som väcker förundran
och förvandlar oss.

Att resa på kärlekens väg är att röra sig mot Gud. Gud är
ett resmål som blir ständigt större och intressantare ju
längre vi färdas. Detta gäller även kärleken i alla dess
former. Under färden kartlägger vi terrängen i vårt eget
hjärta, och kanske kan vi på så sätt bli klokare ledsagare på
kärlekens stigar.

På söndag sker ett härligt sammanträffande. ”Alla hjärtans
dag” sammanfaller med Fastlagssöndagens tema ”Kärlekens
väg”. Vi kommer dock inte att ägna tid åt S:t Valentine i
gudstjänsten, men det är inspirerande att minnas modet som
denne martyr visade av kärlek till Kristus.

FASTLAGSSÖNDAGEN
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Musik: Sebastian Johansson
m.flera
Predikan: Jenny Arnerlöf  

Vår diakoni är en vandring
längs kärlekens väg. Vi delar ut
200 smörgåsar i helgen som
gick för att ge folk ett extra
hjälp i köldens tid. Tack för era
gåvor som gör kärlekens värme
och ljus påtaglig. Tack för  era
böner och stöd - båda behövs!

11 FEBRUARI 18:00
Digital Forum för nyfikna
Psalmerna - är deras teologi vår?
Del 1 .  Anmäl dig till Pastor Jenny 
 och få en länk för att delta i ett lätt
men inte enkel samtal. 

14 FEBRUARI 11:00
GUDSTJÄNST 
""Kärlekens väg"

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


