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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. 
 

• Uppslutningen kring 
församlingens diakoni är 
en stor glädjekälla – och 
gåvor gör skillnad och 
betyder mycket. När du 
swishar en gåva märk 
”diakoni” till 123 390 86 
88. 

Tankar inför söndag 
 

Under historiens gång har det samlats många berättelser i kyrkan om personer 

vars liv – och ännu mer deras död – hjälper oss att förstå innebörden av att 

vara kristen. Det finns inga bevis för den kristna tron, men det finns 

trovärdiga vittnen (Hebr 13:7). Berättelser om dessa trons vittnen handlar inte 

om ”duktiga personer” eller om heroiska insatser, utan om vad Guds nåd 

förmår göra. De vittnar om hur Gud fyller en människa med sin kärlek när 

hon säger sitt ja till honom. 

 

Ett sådan vittne var diakonen Laurentius (Lars), som avrättades i augusti 258 

under kejsare Valerius förföljelse av de kristna i Rom. De berättas att när 

Laurentius arresterades fick han order om att lämna ut kyrkans ekonomiska 

tillgångar till kejsaren och att överge sin tro.  

 

Laurentius var förmodligen församlingens ekonomiske förvaltare (Obs! 

ekonomi i kyrkan sågs som en diakonal funktion). Under de tre dagar som 

han fick på sig att samla ihop tillgångarna, valde han att skyndsamt dela ut 

allt vad församlingen ägde till de fattiga i staden. När Laurentius krävdes på 

pengarna visade han upp en skara fattig och sa: ”Detta är kyrkans skatter”. I 

den tidiga kyrkan var nöden, utsattheten och bräckligheten ett slags 

nådegåvor. 

 

Diakonen Laurentius avrättades genom att rostas till döds på ett halster. Han 

har blivit en av de mesta kända martyrerna i den tidigare kyrkan. Berättelsen 

om honom inspirerar oss som kristna att låta Gud få förvandla våra gåvor – 

begåvning och tillgångar – till nådegåvor som bygger upp församlingen och 

bidrar till ett mänskligare samhälle. 
 

Sune Fahlgren, vice ordförande 
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