
 

 
DET HÄNDER I VECKAN 
 
01 Augusti 
11:00 Gudstjänst 
Predikan: Åsa Aulin 
Medverkande: Gunnil Korswing, 
Sune Fahlgren 
Musik: Göran Grahn 
 
VIKTIG INFORMATION 
 
• Pastor Jenny är på semester 
v.30-33. Om du behöver hjälp 
kontakta gärna Susanna 
Lindvall 070 811 2798 eller 
Sune Fahlgren 070 814 7130. 
 
 

Tankar inför söndag 
 

Jo, jag är på semester.  Men kommande söndags tema och texter ligger 
mig så varmt om hjärtat att jag skrev denna text innan min semester 
började.  Kommande söndags evangelietext med liknelsen om talenterna 
förekommer bara en gång vart tredje år i kyrkoårets textschema. Jag har 
något viktigt att säga om den och vill inte vänta i tre år.   
 
För väldigt länge sedan diskuterade vi denna text i en hemgrupp jag var 
med i.  En person i gruppen var upprörd över kraven som Herren i 
liknelsens hade. Ingen av oss i gruppen kunde se hur mycket 
kapitalismens logik formade vårt sätt att tänka och vi läste lite för 
hastigt. Det Jesus säger i liknelsen är att vi alla får ett visst utgångsläge i 
livet, och utöver det är inte allt som händer oss nödvändigtvis från Gud.  
 
Gud sår inte onda händelser och smärta i våra liv.  Men Gud vill inte att 
vi skall vara rädda att förvalta vår smärta och våra svåra erfarenheter. Vi 
får lita på Guds förmåga att använda dem.  Gud vet att även det svåra 
som inte kommer från honom möjligen kan ge en skörd när vi bearbetar 
det i ljuset av hans kärlek och rike.  Gud verkar i allt, även i oss, om vi är 
öppna för det. Och Gud som verkar i oss med sin kraft förmår göra långt 
mer än vi kan begära eller tänka. 

 
Nu utvidgar vi veckobrevet genom att låta flera skribenter dela med sig 
av sina tankar.  Jag önskar er en god fortsättning på sommaren och ser 
fram emot att ses i slutet av augusti! 
 

Pastor Jenny 

 

9:e söndag efter TREFALDIGHET 
”Goda förvaltare” 

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka 
 


