
Tankar inför söndag
Andlig klarsyn. Bland kyrkoårets många teman är andlig klarsyn

möjligen det som låter mest mystiskt och svårtillgängligt; något

för de överpresterande. Det är synd.  Andlig klarsyn handlar om

att kunna se med klokare ögon och kanske även med mer

barmhärtiga ögon. Inte så att vi kan känna oss överlägsna alla

andra utan för att kunna urskilja och göra det som är gott. 

Vår viktigaste hjälpare, när vi vill utveckla andlig klarsyn, är den

helige Anden – Guds eget liv i oss. Men som ni förstår är Anden

inte som en ande i en flaska, under vår styrning och lite

förbittrad över det.  Den helige Anden är mer som en

fönsterputsare som hela tiden försöker dra tillbaka gardinerna,

öppna persiennerna och putsa hjärtats fönster så att vi har en

chans att se vad Gud är aktiv och gör runt omkring oss.  

Ibland sker denna putsning när vi läser något som ger insikt.

Eller så hör vi en annan person säga något som tränger genom

en felaktig föreställning som vi har burit på. Något jag har

märkt på senare år är att mina egna stunder av andlig klarsyn

markeras av goda tårar som jag ibland drabbas av när jag

jobbar med predikotexterna och är extremt fokuserad på Jesus

Kristus. Min erfarenhet får mig att påstå att andlig klarsyn är en

gåva som ges till var och en som önskar det, samtidigt som det

inte kommer utan ansträngning. Nyckeln till denna gåva är

stunder av kärleksfullt och noggrant tänkande om Jesus Kristus.

Unna er sådana stunder! De kan ske på en parkbänk, i

hängmattan, på soffan eller varför inte i kyrkbänken? Snart blir

det sistnämnda ett verkligt alternativ.  Det ser jag fram emot!

Pastor Jenny
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Vår sista friluftsgudstjänst sker nu
på söndag. Du som vill vara med
och vill samåka i någons bil får
gärna höra av dig till Pastor Jenny.

Pastor Jenny börjar sin semester
nästa vecka och är ledig v.30-33.
Veckobreven kommer att se lite
annorlunda ut under dessa veckor
men de kommer att sändas som
vanligt.  Håll utkik efter ett längre
sommarbrev till era Inboxar senare
denna vecka med bl.a. mer
information om spännande saker
som sker i augusti.   
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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


