
 
 
 

Söndag 23 januari 2022   
11:0o Gudstjänst 
Predikan: Hans Stigzelius  
Solosång: Iris Denstedt 
Stigzelius   
Orgel: Ruth Segerberg 
Bibeltexter:  Jesaja 45:22-24, 
Gal 2:16-21, Joh 4:27-42 
 
VIKTIG INFORMATION 
• Bibelstudiet på torsdag kväll 
är inställt.  
   Likaså skjuter vi upp starten 
för Öppen kyrka. Info om 
uppstart går vi ut med så fort 
smittan har lagt sig något. 
 
• Är du intresserad av årets 
valrörelse? Equmeniakyrkan 
bjuder in till en digital 
inspirationskväll med idéer om 
hur vi som församling kan göra 
vår kyrka synlig i samband med 
valrörelsen. Här är en länk med 
information om kvällen. 

• ”Gud förmår ge er allt gott i 
överflöd, så att ni alltid har allt 
vad ni behöver och själva kan 
ge i överflöd till varje gott 
ändamål.” 2 Kor 9:8  
Ni är en del av det goda som 
Gud har gett i överflöd till vår 
församling. Tack för att ni finns 
och för allt ni ger! 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 

Tankar inför söndagen 
 
Ett tema som är centralt i texterna under trettondagstiden är Guds längtan 
efter att vara i relation med alla människor utan undantag. I 
evangelietexterna för trettondagstiden blir detta tydligt i hur Guds 
härlighet i Kristus drar till sig främmande folk (de visa männen!) och blir 
synligt i offentliga sammanhang och för folk av alla slag och bakgrund. De 
goda nyheterna om Jesus Kristus är för alla! Ett annat sätt att säga detta 
är: genom att föda, hela, förlåta och försona människor med Gud har Jesus 
skapat tro eller fått den att uppstå hos olika människor. För att anspela på 
en härlig låt text från Brandi Carlile, ”Gud vill ha ett hus med ett fullsatt 
bord och en plats vid brasan för alla.” 
 
Det kan slå oss som självklart i teori men radikalt och komplicerat ju 
närmare våra specifika omständigheter vi kommer. Jag menar: föreställ 
dig att du kommer till Guds bord och inser att din plats har dukats bredvid 
den där kollegan som du tyckte var så dryg eller grannen med tvivelaktiga 
politiska åsikter? Eller likt lärjungarna i kommande söndags text så 
kommer du fram till dricksfontänen och ser att Jesus står där och talar 
med en IS-Kvinna som nyss funnit sin tro. Gud vill inte bara ha människor 
med de rätta åsikterna eller folk som gör rätt kring sitt bord. Gud vill ha 
varenda en av oss där och tar på sig själv ansvaret att förvandla oss till 
människor som kan ha kul med varandra. Gud tror verkligen på oss! 
 
Jesus skapar tro för att han är trovärdig. Hans godhet och generösa sätt 
väcker hos oss en förmåga att lita på att Guds godhet och kraft bara har 
goda avsikter för dig, mig och världen. Tron som Jesus skapar är inte 
självförbättring – det är att leva utifrån insikten att Gud är närvarande och 
aktiv i vår värld och Gud i Kristus har gjort allt som behöver göras för att vi 
ska kunna leva i en interaktiv relation med honom. Hur vann Jesus ditt 
förtroende?  
 
Pastor Jenny         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULI 2021 | VECKA 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULI 2021 | VECKA 29 

Tredje söndagen efter Trettondagen 
”Jesus skapar tro” 
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Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka 
 

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf  
SMS eller mejla 070 306 6346, pastor@stpeterskyrka.se 

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12 Stockholm 


