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11:00 Gudstjänst i S:t 

Peters kyrka 

Predikan: Solveig Högberg 
Medverkande: Annika 
Ahlefelt 
Musik: Sebastian Johansson 
 
VIKTIG INFORMATION 
 

• Pastor Jenny är på 
semester 26 juli–24 
augusti. Om du behöver 
hjälp, kontakta gärna 
Susanna Lindvall 070 811 
2798 eller Sune Fahlgren 
070 814 7130. 
 

• Ett extra insatt program: 
Torsdag 26 augusti  
kl 19:00: ”Nöden i 
Stockholm”. Panelsamtal 
om diakoni med domprost 
Marita Markovits, pastor 
Sune Fahlgren och 
socialarbetaren Tiberiu 
Lacatus. Eftersits med 
tårta, då vi firar 
engagemanget för vår 
diakoni. 

Tankar inför söndag 
 
Att längta ligger djupt nedärvt hos oss människor. Men vad är det vi 
längtar efter? Många längtar efter frihet. En frihet som kan se olika ut i 
olika livssituationer. Ofta konkretiseras längtan i att man vill bli befriad 
från det som binder, tynger eller minskar livsutrymmet. Detta är 
naturligtvis en helt rimlig längtan. Lika rimligt är att låta frihetslängtan 
sträcka sig till något, inte bara frihet från utan också frihet till. Just nu 
längtar många efter frihet till att röra sig mer, frihet till att möta flera 
människor, frihet till att få bygga upp relationer och gemenskaper. 
Andra har andra perspektiv och längtar efter frihet från terror makter 
och livsfientliga levnadsförhållanden och därmed frihet till ett tryggt 
och meningsfullt liv. 
Söndagens tema berättar också om frihet, men inte frihet från eller 
frihet till, utan frihet i; Frihet i Kristus. 
 
Jag läste ett citat från André Gide, nobelpristagare i litteratur 1947 som 
löd: ”Att göra sig fri är ingen konst; det är att vara fri som är svårt”. 
Jag tror inte att han är helt oemotsagd i sin övertygelse att det inte är 
någon konst att göra sig fri. Vi får nog erkänna att det inte alla gånger 
är så lätt att varken göra sig fri från eller fri till. Men hans 
konstaterande att det svåra är att vara fri har sin giltighet och har 
säkert hög igenkänningsfaktor hos oss. 
 
Det är om svårigheten och möjligheten att vara fri som söndagens 
evangelium, glada budskap, handlar, när vi erbjuds frihet i Kristus. 
Det radikala i friheten i Kristus handlar om att det inte är något vi 
behöver anstränga oss för eller arbeta oss fram till. Det är en frihet som 
vi får öppna oss för och ta emot som en gåva. 
Märkligt att det som är så enkelt kan upplevas så svårt! 
 
I söndagens psaltarpsalm, Psalm 145 läser vi: 
Gud håller sina löften,  
kärleksfull i allt han gör. 
Herren stöder dem som vacklar, 
Han rätar krökta ryggar. 
 
 
Solveig Högberg, pastor emeritus 

 

Tolfte söndagen efter trefaldighet 

”Friheten i Kristus” 

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka 
 


