
Tankar inför söndag 
”Förlorad och återfunnen” är en rubrik som väcker många tankar

hos mig.  Jag tänker på kartonger som är markerade med

”kvarglömda saker” eftersom de på engelska heter ”lost and

found”.  Det Gamla Testamentet kan sammanfattas som ”Israels

undersökning om det finns gränser för hur förlorad man kan vara

och ändå återfinnas”. Ibland såg det rätt hopplöst ut för dem men

svaret visade sig vara att Gud är gränslös i sin villighet att söka

och rädda dem som har gått vilse.

David Wagoners underbara dikt Vilsen* tänker jag också på i

anslutning till veckans tema.  Dess första rader är så gripande:        

    Stå still. Träden framför och buskarna bredvid dig, 

    har inte gått vilse. Oavsett var du är, kallas det Här, 

    Och du måste behandla det som en mäktig främling…

Jag tror att dikten anspelar på början av Den gudomliga komedin

där Danté skrev, ”Till mitten hunnen på vår levnads vandring hade

jag i en dunkel skog gått vilse…” Vissa faser i livet är kända för att

väcka en känsla av vilsenhet i oss (tonåren, medelålder,

pandemitider).  Faser av vilsenhet kan vi också uppleva i livet med

Gud. Oavsett om Wagoners dikt handlar om bokstavlig eller

metaforisk vilsenhet vill jag alltid byta ut skogen i sista raderna

mot Gud:   

      Stå still. Skogen vet

      Var du är. Du måste låta den finna dig.

Ibland är vi så upptagna med vårt egna sökande efter Gud att vi

glömmer att stanna upp och låta oss bli funna av honom. Det

känns som en bra sommar att hoppa ner i kartongen för

kvarglömda saker och låta sig återfinnas av Gud och

församlingen. 

Pastor Jenny 

*Egen översättning. Original titel på dikten är Lost 

 

Tredje söndagen efter 
TREFALDIGHET

"Förlorad och återfunnen" 

Veckans nyhetsbrevet från S:t Peters kyrka

JUNI 2021 |  VECKA 24 

Ibland hör någon av sig och önskar få
manus från en predikan (vilket är
roligt!). Men du som undrar om något
som sades behöver inte fråga. Varje
veckas predikan läggs ut på vår
hemsida här.  
Kulturreportaget i P1 gör en sommar
vandring genom del 1 av Dante's Den

gudomliga komedin, Inferno. De har
önskat feedback... jag hoppas att
många övertalar dem att även vandra
genom delar 2 och 3!
Om du vet att du vill vara med på
friluftsgudstjänster på Färingsö men
inte kan åka buss, hör av dig till mig
så vi kan försöka koordinera
samåkning. Dessa gudstjänster
kommer även vara livesända.
Swisha en gåva till 123 390 86 88 
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