
 

 
 

FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER 
TREFALDIGHET 

”Vårt dop” 
Minns du dagen då du döptes? För många är det en dag man hört talats om och som man har 

bildbevis på, för andra är det en milstolpe i det kristna livet, då man på ett påtagligt sätt 
markerade att man valde att följa Jesus. 

Oavsett när och hur dopet skedde så är det viktiga att det är Gud som är närvarande och 
verkar i dopet och att vi under hela livet får leva i vårt dop. 

I en barnvisa sjunger vi ”Vatten, vatten, bara vanligt vatten”. I visan frågar man: vad är det 
som regnar, som snöar, som är i molnen, som vi badar i, som blir till snö och is? Svaret är: 
vatten, vatten, bara vanligt vatten. Men är det så enkelt ”bara vanligt vatten”? Ibland ser vi 

inte undren som finns runt omkring oss för att de är så vanliga.  
Vattnet vi döps i är äldre än jorden själv, det vattnet har flutit i jordens kretslopp - mellan luft 
och hav, i djurens blod, trädens löv, och i människors sextio tusen miljarder celler. Vattnet är 
en mirakelvätska som är avgörande för livet. Ur vattnet kommer också syret vi andas. Vattnet 
finns överallt och är en påminnelse om Guds storslagna skapelse. Oavsett om vi vet om det 

eller inte, oavsett om vi tänker på det eller inte så är vattnet livsviktigt för oss! 
Ibland kanske vi glömmer dopets under; att dopet är ett yttre tecken på en inre osynlig nåd. 
Ett tecken på att Gud är närvarande och verksam i våra liv. Oavsett om vi vet om det eller 

inte, oavsett om vi tänker på det eller inte så är Guds nåd livsviktig för oss! 
”Mitt barn, du är buren i Skaparens famn. Han andas intill dig så nära. Han håller omkring 

dig. Han känner ditt namn. Han gråter med dig, han ler när du ler. Du är aldrig ensam och 

oönskad mer, för du hör honom till, Herren Jesus, som vill till himmelens glädje dig bära.” 

Psalm 618:2 i Psalmer och Sånger 
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Fortfarande lever vi med Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vi har inga gudstjänster i 
kyrkan, däremot är S:t Peters kyrka öppen söndagar 11.00 – 12.00 för enskild andakt och 

ljuständning.  
Vill du prata med någon finns församlingens pastor Solveig Högberg tillgänglig via telefon, 

SMS eller mail: 070-660 16 29, pastorn@stpeterskyrka.se. Hör gärna av dig, det är meningen! 
 


