
 
 

Tankar inför Trettonde söndagen efter 
 

Trefaldighet 
  

"Medmänniskan" 
Mina val och handlingar styrs ofta av känslor. En annan människas utsatthet kan väcka 

känslor och motivera medmänsklighet och handling. 
I söndagens gammaltestamentliga text uppmanas vi att öppna vår hand för den behövande, för 

det kommer aldrig att fattas fattiga. Nöden och behoven är gränslösa. En av de uppgifter vi 
som kristna får dela med varandra är att hjälpa den medmänniska som lider. 

Men vad händer med kärleken och medmänskligheten när känslorna inte finns eller jag 
kanske till och med tycker illa om en annan människa? I episteltexten står de svåra orden om 
att vi aldrig ska stå i kärleksskuld till någon annan, för att inte tala om evangelietexten där det 
står att vi ska älska våra ovänner. Jesus fortsätter och säger ”Låt era ovänner locka fram det 
bästa hos er, inte det värsta. Om någon gör livet tufft för er svara med att be desto ivrigare.” 
Jesus lägger ett mönster av kärlek och förlåtelse över tillvaron. Den som vet sig vara älskad 

och tar emot förlåtelse kan få kraft att älska andra och ge förlåtelse vidare.  
Ju djupare nåden når, desto mer förändras relationerna. Nåden är gränslös.  

 
Söndagen 15 september 

11.00 GUDSTJÄNST 
”Medmänniska” 

Predikan: Solveig Högberg 
Musik och övrig medverkan: Församlingens musiker  

  
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

DET HÄNDER I VECKAN 



  
Lördag14 september 

11.00 GRUBBEL&BRUNCH 
Tema: ”Psykisk hälsa” 

Ansvarig: Jonas Rova, 073 663 78 27 
 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 

HEMGRUPPER 
Under hösten inbjuds du att delta i en Hemgrupp för att studera Apostlagärningarna och 

boken ”Till jordens yttersta gräns”. 
Grupperna träffas på olika tider, du väljer den grupp och tid som passar dig. Grupperna 

kommer att träffas tre gånger under hösten. Ta gärna med dig vänner och bekanta! 
Det finns en anmälningslista i kyrkan, men du kan också maila till 

solveig.m.hogberg@gmail.com om vilken grupp du vill delta i. 
Ingegärd Björk, Torsdagar 13.00 med start 26 september, Snoilskyvägen 34 på Kungsholmen, 
Johanna och Jonatan Hedin, Torsdagar 18.30 med start 26 september, Åsögatan 107 på Söder, 

Gunnil Korswing Onsdagar 18.00 med start 2 oktober, Rådmansgatan 69 i Vasastan, Sune 
Fahlgren, Söndagar 17.00 med start 22 september, Bergslagsvägen 19 i Bromma, Daniel 

Ardabili-Farsh (tid meddelas senare) Erik Segersällsväg 12 i Hägersten. 
 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 

KYRKOAVGIFT 
Kyrkoavgiften är 1% av din årliga inkomst. Kyrkoavgiften dras på skattsedeln – naturligtvis 

efter ditt medgivande. Du behöver inte vara medlem i församlingen för att ge din gåva på 
detta sätt. 

Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till församlingen och samtidigt hjälpa andra församlingar.   
68% går direkt till den församling som du själv väljer, 19% går till församlingsutveckling och 

stöd till församlingar med särskilda behov, 10% går till pionjärsatsningar, resterande 3% är 
kostnader för att administrera kyrkoavgiften. 

Du kan gå in på Equmeniakyrkans hemsida, www.equmeniakyrkan.se/kyrkoavgiften och med 
hjälp av Bank-ID anmäla dig, du kan också göra din anmälan på blankett som finns i kyrkan. 

Anmälan ska göras senast 31 oktober. 

  

 


