
 
 

 
 Torsdag 19 januari 2023 

18:00 På spåret 

Vår termins studiegrupp drar 

igång och alla är välkomna! 

Denna kväll kommer vi att göra 

en djupdykning i episteltexten 

från föregående söndagen, 

Hebréerbrevet 2:9-10. Vi 

kommer även att besluta om vad 

vi vill fokusera på under 

terminens övriga veckor.  

 

Söndag 22 januari 2023 

11:0o Gudstjänst 

Predikan: Mikael Arnqvist 

Ledare: Solveig Högberg  

Orgel: Catherine Skagstedt 
Sång: Carl Lagerqvist 
Bibeltexter: Psalm 36:6-10, 
Andra Kungaboken 5:1-4, 9-15, 
Andra Korinterbrevet 1:3-7, 
Johannesevangeliet 4:46-54 
 
Måndag 23 januari 2023 

18:3o En kväll med Swedish at 
Work. Diakonigruppen inbjuder 
till en samling med Jonas 
Stadling som kommer att berätta 
om en verksamhet som anställer, 
administrerar, utbildar och 
coachar nyanlända som 
därigenom få hjälp att komma in 
i samhället och ta sig ur 
utsattheten. Kom och ta gärna 
med en vän! 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 

Tankar inför söndagen 
Vi människor föds med en fullständig tillit. Det lilla barnet litar helt på att 
föräldrarna tar hand om det och ger det vad det behöver. För barnet är tro 
och tillit ett. 
Det är som om barnet kommer ihåg ett paradisiskt tillstånd då allt var gott. 
Men ganska snart får barnet upplevelser som gör att de erfar att det inte är 
så, mamma kommer inte så fort man behöver henne, barnet får vänta ett 
tag på mat och blöjbyte. 
Tilliten får sina törnar. Barnet kan inte längre tro på en allsmäktig 
mamma. 
 
Samma mönster möter oss när det gäller vår personliga Gudstro. Från 
början var allting gott. 
Men ganska snart så föds tvivel i oss. Vi möter så mycket som är svårt och 
ibland undrar vi var Gud finns i allt detta. 
 
Söndagens rubrik ”Jesus skapar tro” visar tydligt på att detta med tro inte 
handlar om vad du och jag kan kämpa oss fram till eller vad vi kan erövra. 
Tron är en gåva som vi får. Det är Jesus som skapar den, ibland förstärks 
tron genom att vi får vara med om något alldeles speciellt. Ibland handlar 
det om att leva i trons tillit, i Guds närhet, mitt i de grå vardagarna. Det 
som vi erbjuds är en tro på att det finns en som vill bära oss genom allt 
som vi möter på vår livsresa och som vill skapa tro och tillit.  
 
I sången ”Som en bro över mörka vatten skaldar Paul Simon: 
”När du är trött, när du vill fly 
Och oron viskar att din dag skall aldrig gry 
Jag är hos dig, känn handen kring din hand. 
Var stilla, var ej rädd. 
Som en bro över mörka vatten skall jag bära dig.” 
 
Dessa ord är Guds hälsning till oss och ett tecken på att Jesus kan och vill 
skapa tro, den tro som kan vila i väntan och se att Gud gör stora under mitt 
i det lilla och med de små verktygen.  
 
Solveig Högberg 
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Tredje söndagen efter Trettondagen 

”Jesus skapar tro” 
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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 

 


