
 
 

 
HÄNDER I VECKAN 

Torsdag 20 oktober 

12:00–15:00 Öppen kyrka 

Levande samtal, upptäck 

psalmboken på nytt 

18:00 På Spåret 

 

Lördag 22 oktober 2022 

15:00-18:00 Städdag 

Du som har lust att ansluta till 

förvaltningsrådets städdag är 

varmt välkommen! 

 

Söndag 23 oktober 2022   

11:00 Gudstjänst 

Predikan: Sune Fahlgren  

Medverkande: Solveig Högberg 

Sång: Anders & Annlie 

Ringquist 

Orgel: Göran Grahn 

Bibeltexter: 1:a Mos 15:5-6, 

Första Timotheosbrevet 6:11-12, 

Johannesevangeliet 9:1-7, 24-39. 
 

VIKTIG INFORMATION 

• Vill du stödja vår församling 

med 1% av din inkomst genom 

kyrkoavgiften? Fram till 31 okt 

kan du ordna det enkelt online 

med BankId på 
www.equmeniakyrkan.se/kyrkoa

vgift Oavsett hur du ger, tackar vi 

Gud för alla gåvor som anförtros 

vår församling! 

Att veta och att tro 

När jag föddes i början av 1950-talet hade en av vår samtids mest 

omfattande kulturdebatter seglat upp. Uppsalaprofessorn Ingemar 

Hedenius hade i sin bok Tro och vetande (1949) formulerat sin förenklade 

intellektuella regel, att ”man ska inte ska tro på något som det inte finns 

förnuftiga skäl att hålla för sant”.  

Jag kom att ta den regeln på allvar. Åtminstone på så sätt att jag redan i 

tonåren började ifrågasätta och ge rum för tvivel. Samtidigt följde jag med 

mina föräldrar på gudstjänster i baptistkyrkan, deltog i kristna läger och 

gick på tältmöten med eldiga predikanter. Ofta hörde jag predikningar 

som ville besvara Hedenius kritik av kyrkans monopolställning i samhället 

och alla sanningsanspråk. 

Redan i unga år saknade jag ett tillåtande ifrågasättande. Det verkade som 

om tvivel med alla medel skulle hållas borta. Jag sökte ändå efter 

argument för min kristna tro. Jag lockades att läsa böcker och studera, 

men också att söka förtröstan och tillit - och andliga erfarenheter. 

Nu på söndag är ”Trons kraft” temat i de bibeltexter vi läser i gudstjänsten. 

I berättelsen om Jesus möte med en blindfödd man (Joh, kap 9), 

återkommer ordet ”veta” gång på gång (verserna 12, 20, 24, 25, 31). Det är 

så mycket som vets, varav en hel del är felaktigt vetande. Mot slutet av 

berättelsen lyfts också troendet fram, som både vilja och bekännelse (v. 36, 

38). 

Vetande och tro kan enligt denna berättelse förenas, men hur? Vad är det 

vi faktiskt vet och vad är det vi tror? 

Sune Fahlgren 
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Nittonde söndagen efter trefaldighet 

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

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer: 
 Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se  

Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se 
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm 

 

http://www.equmeniakyrkan.se/kyrkoavgift?fbclid=IwAR3tQWA_hwCmTjYTnomlyI5Pa8n0EmnsaRDFb6uqlUjX9nIXhXOis7DFf78
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