
 
 

Tankar inför Elfte söndagen efter Trefaldighet 
 

Tro och liv  
Söndagens tema innehåller tre ord på vardera tre bokstäver. Två centrala ord ”tro”, ”liv”. Men 

frågan är om det inte är det lilla tredje ordet, bindeordet som gör temat meningsfullt. 
Tro utan liv fungerar inte, liv utan tro fungerar inte heller, men tro och liv bildar tillsammans 

en helhet. 
Söndagens bibeltexter handlar om att leva ett liv i balans.  

Till det kristna livet hör att tro och liv ska höra ihop, det ska finnas ett inre samband mellan 
dem. Tron ska förverkligas i livet. Söndagens tema och bibelberättelse inbjuder till eftertanke 
och självprövning. Vi får möjlighet att inför Bibelns ord pröva oss själva och våra motiv och 

be om självkännedom så att vi inte lurar oss själva. 
Söndagens gudstjänst vill vara en hjälp för oss att låta självprövningen leda till beredskap att 
ta emot nåden. Som förvaltare av Guds många gåvor får vi väga våra handlingar på den våg 

som vilar på Guds ord. 
Kanske har du sett armbandet som det står WWJD på? What would Jesus do? Vad skulle 

Jesus göra? En fråga som vi får fundera över när vi försöker få våra vågskålar att väga jämnt. 
 

Söndagen 1 september 
11.00 SAMLINGSGUDSTJÄNST 

”Tro och liv” 
Predikan: Solveig Högberg 

Gudstjänstledare: Sune Fahlgren 
Musik: Ruth Segerberg, S:t Peters kör, församlingens musiker 
Installation av församlingens nye diakoniarbetare Jonas Rova 

 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

DET HÄNDER I VECKAN 
  

Torsdag 5 september 
13.00 DAGTRÄFF 

Johanna Holmdahl Hedin berättar om att vara FN-soldat i Mali, servering 
 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 

På församlingens hemsida www.stpeterskyrka.se kan du oftast läsa söndagens predikan, i 
efterhand. 



 
Söndagen den 25 augusti predikade Sune Fahlgren, den predikan finns inte upplagd men här 

följer huvudpunkterna i predikan: 
  

Fem förslag på öppningar till bönens värld 
 

1. Underkänn inte ditt nuvarande böneliv. Ta fasta på det som fungerar. 
2. "Börja be, utan att be om något" (Margareta Melin). Bön är också att bara vara med 

Kristus. 
3. Låt Jesus bli det första i din dag. Börja din dag med några minuter i bön. Lyssna efter 

Guds röst. Inbjud Gud att vara med i allt som ligger framför. 
4. Lev i bön under dagen. Småprata med Jesus om allt. Låt allt i ditt liv bli bön. 

5. Hitta den form för bön som passar dig - och håll dig till den. Låt bön bli ett liv - ett 
böneliv. 


