
 

 
DET HÄNDER I VECKAN 
 
15 Augusti 

11:00 Gudstjänst i S:t 

Peters kyrka 

Predikan: Carl Lagerqvist 
Medverkande: Sune 
Fahlgren 
Musik: Linnéa Sirborn 
 
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 
 

Man brukar ibland säga att ”det är mycket med att vara människa’’. Bibeln 
innehåller många skildringar av olika känslor, tankar och upplevelser. Jag 
brukar ibland tänka att Bibeln är som en enda stor bank av mänskliga 
erfarenheter genom historien – såsom i den här bönen: 
 
– Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig 
den väg jag skall gå, jag sätter mitt hopp till dig. (Ps 43:8) 
 
Dessa ord hämtade från Psaltaren som utgör en enorm källa av böner, rop, 
ängslan och tillbedjan. Ja, en vägledning för ”tro och liv”, vilket också är temat 
i kyrkoåret för kommande söndags gudstjänst.  
 
Under sommaren – när jag inte ägnar mig åt teologiska studier – jobbar jag i 
en mataffär på Lidingö, där jag bor. Under en arbetsdag träffar jag många olika 
personligheter. Det är inspirerande att kunna vara till hjälp för en kund och till 
exempel visa var en viss vara finns. Jag har praktisk nytta av mina teologiska 
kunskaper från skolan, även på en arbetsplats som Willys mataffär. Jag kan i 
viss mån vara ”pastor” även där, inte minst i existentiella samtal med mina 
arbetskollegor. 
 
Tro och liv hör ihop. Söndagens evangelium är en liknelse om en farisé och 
tullindrivare. Farisén ber och tackar för att han inte är som ”alla andra, tjuvar 
och bedragare”. Tullindrivaren står avsides och vågar inte ens lyfta blicken 
mot himlen, men ber ärligt: ”Gud, var nådig mot mig syndare!’’. Det är 
mycket med att vara människa, och vi kan känna igen oss i både tullindrivaren 
och farisén.  
 
Jesus säger: ”Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som 
ödmjukar sig ska bli upphöjd”. Hur ska vi förstå Jesu ord idag? Det ska jag 
predika om på söndag. Jag hoppas du har haft en härlig sommar med vila, 
återhämtning, bad eller en bra bok. Jag är glad att vi öppnat upp kyrkan och 
kan mötas igen som församling. I en sång sjunger vi: 
 
Här på Ordets blomsterängar ljuvligt är, o det doftar underbart av himmel 
här. Överallt så kan jag se att Gud är God i hans eget dyra ord. 
 

Carl Lagerqvist, pastorskandidat i Equmeniakyrkan 

 

Elfte söndagen efter trefaldighet 

”Tro och liv” 

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka 
 


