
 
 

Tankar inför Artonde söndagen i 
Trefaldighetstiden 

  
"Att lyssna i tro" 

Många av oss som lever idag tror att en ständig uppkoppling är livsnödvändig. Vi låter inte 
våra smarta telefoner vara oanvända under särskilt lång tid. Hela tiden nås vi av olika budskap 

som menar att man har något viktig att säja oss och många av oss är angelägna om att 
meddela vännerna var man är och vad man gör. Vi blir irriterade om vi befinner oss i ett 

område där signalerna inte fungerar, eller om nätet ligger nere.  
Att lyssna i tro är att vara uppkopplad på ett annat sätt, det är att vara uppkopplad mot Gud. 

Vi kan vara fullständigt övertygade om att det hela tiden är möjligt att sända meddelanden, vi 
kan också vara övertygade om att Gud sänder meddelanden till oss. Men ibland så kan det 

vara något fel på mottagningsförhållandena hos oss. Det kan vara något som stör så att 
kontakten bryts. 

I söndagens evangelietext (Mark 10:17-27) berättas om en man som ville ha kontakt med Gud 
och som trodde att han hade gjort allt för att det skulle fungera, men det fanns fortfarande 
något som störde. Jesus sa åt honom att han måste ta bort det som hindrade kontakten, i 

mannens fall handlade det om pengar, men det var för utmanande för honom, så han valde att 
låta kontakten vara bruten. Lärjungarna som var med vid detta möte undrar om det måste vara 

så besvärligt. Jesus bejakar dem och säger att det faktiskt är väldigt besvärligt om man 
försöker upprätta kontakten i egen kraft, men för Gud är ingenting omöjligt. 

Även i denna cybertid så kan vi i tro lyssna till Gud, för ingenting är omöjligt för honom. 
 

SÖNDAG 20 oktober 2019 
11.00 GUDSTJÄNST i Immanuelskyrkan 

Kungstensgatan 17 
”Att lyssna i tro” 

Ekumenisk sång- och musikgudstjänst 
200 sångare framför Vivaldis Gloria tillsammans med Drottningholms barockensemble 

Predikan: Ulla-Marie Gunner  
 



o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
DET HÄNDER I VECKAN 

 Torsdag 17 oktober  
13.00 DAGTRÄFF 

Servering, gemenskap och samtal 
Ansvarig: Solveig Högberg, 070 660 16 29 

 
Lördag 19 oktober 

11.00 GRUBBEL&BRUNCH 
Tema: Förlåtelse 

Ansvarig: Jonas Rova, 073 663 78 27 
 

Tisdag 22 oktober 
18.00 KÖRÖVNING 

Ansvarig: Ruth Segerberg, 070 774 14 61 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

  

  

 


