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2:a SÖNDAGEN I FASTAN
"Den kämpande tron"
Veckans nyhetsbrevet från S:t Peters kyrka

DET HÄNDER I VECKAN:
28 FEBRUARI 11:00
GUDSTJÄNST
"Den kämpande tron"
Predikan: Solveig Högberg
Medverkande: Annika Ahlefelt
Musik: Carl Lagerqvist,
Sebastian Johansson
Nu är Gudstjänsten digital och
kommer vara livesänd via YouTube
VIKTIG INFO
Digital Forum för nyfikna. Vill
du delta i ett digitalt samtal om
Gudsbilden i fastans psalmer på
torsdag kväll 25 feb kl.18:00?
Anmäl dig till Pastor Jenny
senast 25/2 kl.12:00
Era gåvor till vår församling och
till S:t Peters diakoni gör en stor
skillnad. Tack för de många
sätten som ni håller vår
gemenskap lovade under denna
svåra tid. Ni saknas i kyrkan!

Tankar om den kämpande tron
”Utan tvivel är man inte klok.” Citatet kommer från
författaren och komikern Tage Danielsson. Jag tror att det
ligger något angeläget i det han säger. Kamp är inbyggt i
tro, eftersom den per automatik inte är vetande. Vad man
kämpar med i sin tro kan variera över tid i våra liv. Min
erfarenhet är att just de aspekterna av tro som jag kämpat
med har fått mig att växa, både i trosvisshet och ödmjukhet.

En tro som inte tvivlar saknar en viktig rymd. Inte för att
tvivel i stor omfattning är önskvärt; snarare är det bara en
nödvändig ingrediens i receptet för en levande tro. Tvivel
kan liknas vid bakpulver eller bikarbonat: otroligt lite behövs
för att få ett luftigt och gott bakverk, men för mycket ger en
bitter smak. Denna jämförelse har sina begränsningar. Även
om ”bakverket” skulle ha bitter smak, menar jag inte att det
skulle vara så för Gud.

I söndagens gammaltestamentliga text finns en förklaring
till namnet Israel. Det betyder ”en som kämpar med Gud”,
vilket innebär att Guds plan för världens räddning inkluderar
ett folk som är villigt att kämpa med Gud.

På söndag kommer pastor Solveig att predika om den

Swisha en gåva till 123 390 86 88

kämpande tron. Tvivla inte på att hon har något viktigt att
säga dig!

Pastor Jenny

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

