
Tankar om trons kraft
AV PASTOR JENNY ARNERLÖF

På affischen inför den kommande söndagens gudstjänst finns

en bild på Frankrikes hisnande vackra kloster, Mont Saint

Michel.  Byggt och påbyggt över en 500 års period, står den

uppe på ett berg på en halvö som då och då blir en ö när

Atlantens tidvatten är extremt högt. Mont Saint Michel kan

ses som ett vackert monument till trons kraft där människor

jobbade tillsammans tack vare deras gemensam tro. Jag

valde bilden på grund av platsens extraordinära skönhet,

men sanningen är att världen är fylld med olika ”monument”

till trons kraft; sjukhus, skolor, kloster och kyrkor (S:t Peters

Kyrka!) är exempel på några institutioner där troende

människors gemensamma tro har blivit till allmänhetens

välsignelse.  Det är ett stort och synligt sätt att tänka på

trons kraft, men det är inte det enda sättet.  

Trons kraft är också något osynligt och individuellt vars enda

bevis i vissa stunder är att vi förmår möta varje ny dag med

livsmod och hopp.  Dessa olika sätt att förstå trons kraft står

inte i motsättning till varandra utan de kompletterar

varandra. Vår tro som individer är byggstenarna för

monumenten. 

På torsdag kvälls Forum för nyfikna studiecirkel får vi tillfälle

att fundera kring vår tro och hur trosbekännelser relaterar till

vår tro och vår erfarenhet.  Välkommen till kyrkan på torsdag

eller söndag! Jag hoppas att vi ses.

Obs! Församlingsmötet som enligt kyrkbladet skulle ske efter

gudstjänst på söndag är flyttad till söndag den 15 november.

”Trons kraft”
Veckans nyhetsbrevet från S:t Peters kyrka
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