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Informationsblad 

VÅR VERKSAMHET JUST NU 

Vår församling har nu i maj månad drabbats av en svår förlust genom att Per Rask, vår redaktör 

för bladet, administratör för Älvsjökyrkans hemsida samt huvudansvarig för våra livesändningar, 

hastigt och oväntat gått bort. Vi sörjer en vän och aktiv församlingsmedlem. 

Pandemin är fortfarande inte över, fast vi hoppas på lättade restriktioner framöver. Vi fortsätter  

att livesända våra gudstjänster via Älvsjökyrkans youtubekanal fram till och med söndagen den 

20 juni. Om restriktionerna tillåter så planerar vi att den sista gudstjänsten före sommaren, den 

20 juni, också blir en gudstjänst där vi möts i kyrkorummet. Vi återkommer med information om 

det.  Under sommaren kommer förinspelade andakter läggas ut på vår youtubekanal. Söndagen 

den 22 augusti startar vi med höstens gudstjänster. Vi hoppas och ber att det så ska vara möjligt 

för oss att mötas i vårt kyrkorum igen, fira nattvard tillsammans och också mötas till kyrkfika.  

Vi räknar med att också kunna sända gudstjänsterna digitalt i mån av resurser för inspelning. 

Den 25 april hade vi ett digitalt församlingsmöte via Zoom med bra uppslutning. Samtal fördes  

om personalbehov till hösten och styrelsen fick i uppdrag att påbörja arbete med rekrytering 

samtidigt som fortsatta samtal om inriktning på tjänst ska föras. Det har också hållits två digitala 

samtalsforum under april/maj tillsammans med Equmenia om vad vi vill göra i vår kyrka, vad vi 

brinner för och hur vi över generationsgränserna kan möta våra barn och unga.   

Boka också in lördagen den 25 september för vår tillsammansdag på Gålögården. Vi hoppas 

innerligt att det ska vara möjligt för oss då att mötas. Se särskild annons om detta.  

detta.  

Varmt välkommen att delta i det du har möjlighet till. 

Margareta Smedberg Andersson, Ordförande 
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ATT BLI SIG SJÄLV I TRON 

Vad är egentligen målet och meningen med att vara kristen och att tillhöra en församling? Frågan 

kan låta märklig. Borde inte de flesta kristna ha ett konkret svar på denna fråga? I min roll som 

pastor och teolog märker jag att det i vissa perioder finns en särskild betoning gällande arten på de 

uppdrag och förfrågningar jag får att i olika samfund och sammanhang föreläsa om. Under en längre 

period har det allt mer ofta handlat om denna fråga. Men varför är det just denna fråga? Jag har 

börjat ana att det handlar om att allt fler församlingar vill ta ”omtag”. Man börjar nämligen ana att 

det är något fundamentalt som gått förlorat i den egna församlingskulturen som gör att man inte 

bara tappar medlemmar, utan värst av allt, inga nya kommer. Och vem kan klandra dem. Varför 

skulle nya människor vara intresserade av att bli medlem i en gemenskap där målet och meningen 

uteblir eller förblir oklart? 

Svenskar i allmänhet finner inte någon poäng, eller ens vet om att det är just frågan om vad 

meningen med att vara människa och att leva tillsammans är som upptar kristna människors liv – 

eller åtminstone borde göra det! Vi kan faktiskt internt prata hur mycket och länge som helst om 

vad vi vill med församlingen. Men det kommer inte att göra någon som skillnad om det vi vill 

fortfarande inte synliggör och besvarar frågan vad kristen tro gör för skillnad i en människas liv. 

Vilken av våra ”verksamheter” nu och i det förflutna har gett och ger svar på detta på ett sätt som 

gör att människor vill bli del av vår församlingsgemenskap? 

För mig som pastor finner jag det viktigt att själv gå före om jag vill något med min församling. Jag 

ska därför ge ett svar på denna fråga. Det är ett svar som för mig själv och i mitt liv som kristen 

gett mening, glädje och frukt genom att människor jag möter ibland kommer till sann insikt om vad 

den kristna trons skillnad är och kan göra i deras liv. Det har gjort att jag fått förmånen att leda 

människor återkommande till tro, förvandlade liv och medlemskap. En glädje och erfarenhet som 

jag skulle vilja att alla mina församlingsmedlemmar skulle få uppleva och praktisera genom sina egna 

kristna liv. 

Men vad är då svaret? För en tid sedan läste jag en närmast briljant artikel av Liselotte J. 

Andersson, en av Equmeniakyrkans ”bästa” evangelister, där hon med en mening konkretiserar vad 

målet med att vara kristen och församling är, meningen lyder: ”Den hjälp en människa ger en 

annan för att hon ska bli sig själv i tron.” 

Vi står på tröskeln till sommaren och jag vill uppmuntra dig att låta detta idisslas under semester 

och vila. Vad och hur skulle det göra skillnad i ditt liv om det konkreta målet och meningen med 

att vara kristen liv alltid är att ”hjälpa en annan människa att bli sig själv i tron?” Är det inte så du 

och jag ytterst sett kan bli vårt sanna jag i vår egen tro? 

Guds rika välsignelse! 

Pastor Ulf Bergsviker 
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TACK TILL HELENA, NIKLAS OCH IDA 

Vår diakon Helena Eriksson, som varit anställd i vår församling under det senaste året kommer 

avsluta sin tjänst efter sommaren, den 31 augusti. Helena går vidare till en heltidstjänst i 

Abrahamsbergskyrkan, där hon under våren börjat på 50 %. Vi är mycket glada för att vi haft dig, 

Helena, som diakon under detta speciella år då Coronaläget gjort att den diakonala insatsen varit 

extra viktig. Vi har också mycket uppskattat din medverkan i gudstjänstlivet, både som 

gudstjänstledare, predikant och med sångmedverkan. Vi säger ett stort tack från styrelsen och 

församlingen och önskar dig Guds rika välsignelse i din fortsatta tjänst. 

Våra vaktmästare, Niklas och Ida Levin, kommer också avsluta sitt uppdrag i församlingen och 

flytta till Ockelbo. Niklas har fått en deltidstjänst där inför sitt sista år på pastorsutbildningen och 

Ida kommer studera i Gävle. Vi har varit väldigt glada över att ha er som våra vaktmästare, Niklas 

och Ida, och också som aktiva församlingsmedlemmar. Vi vill uttrycka ett varmt tack från oss alla 

och önska er Guds rika välsignelse framöver. 

KASSÖREN INFORMERAR 

För första kvartalet i år motsvarar de sammantagna 

penninggåvorna till församlingens löpande verksamhet 

budget. Det är glädjande! Däremot ser det inte så bra ut 

under april då penninggåvorna ligger markant under 

budget eller närmare bestämt på 13 %. Detta bör vi ha i 

åtanke de kommande månaderna! Sakta men säkert 

närmar sig sommaren och semestertider. Då är det 

viktigt att komma ihåg att församlingens kostnader inte 

tar semester!  

Vid sidan av offer och kollekter har vi under april erhållit en betydande riktad penninggåva till ett 

bårtäcke. Tänk lite extra på församlingen och fortsätt ge kollekt och kanske även en extra gåva 

till PG 19 67 61-1 och Swish 123 067 09 50. 

STYRELSE- OCH 

FÖRSAMLINGSMÖTEN 
STYRELSENS MÖTEN 

19 maj, 16 juni, 25 
augusti 
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MENINGEN MED DIN KOLLEKT ÄR INTE ATT DIN 

KYRKA SKA ÖVERLEVA! 

Att samla in frivilliga gåvor i samband med gudstjänstutövandet är en sedvänja som går tillbaka till 

den urkristna kyrkan och dess tidiga församlingar. I alla tider har den kristna kyrkan värnat om de 

svaga i församlingen och det har också varit en plikt att avstå en del av sin inkomst till bättre 

behövande. I äldre tider fungerade detta som en ersättning för dagens sociala skyddsnät. Ett mer 

bibeltroget begrepp för kollekt är allmosan som härstammar från den nytestamentliga grekiskans 

barmhärtighet eller medlidande. Kallelsen som församling och meningen med kollekten kan därför 

inte i första hand handla om att ge pengar så att din kyrkobyggnad eller kyrka överlever, utan 

meningen med kollekten är en del av kyrkans uppgift att förkroppsliga och breda ut Guds rike. 

”Guds rike” kan låta abstrakt. Men i grund och botten handlar det om att här och nu, mitt i 

världen förkroppsliga ett särskilt sätt att se och leva utifrån att världen ytterst sett är Guds. Det 

får radikala konsekvenser. Kyrkan har uppdraget att forma en gemenskap som konkret visar och 

instruerar världen vad det är att leva tillsammans för att allt är Guds. Det är en gemenskap som 

har en annan syn på makt, pengar och det materiella. Allt detta får sitt värde i den mån det bidrar  

till en livsstil som i enlighet med Guds intention med världen utjämnar orättvisor, segregation, 

klasskillnader osv.  

Vi offrar därför inte i första hand till en verksamhet, utan för att stödja en särskild livshållning. Jag 

har sagt det förr, att vara med i en församling är att tillsammans med andra bära och försöka bli ett 

med Jesu intresse för världen. Församlingen handlar om människor som tillsammans vill förvalta 

pengar, makt och bruka den materiella skapelsen med ett särskilt syfte som inte gör oss till slavar 

där pengar, makt och det materiella till sist blir syftet i sig.  

Älvsjökyrkan är en gemenskap som likt alla andra frikyrkogemenskaper lever av frivilliga gåvor. 

Detta som spegling och en konkret social förebild för just synsättet att vi och världen är Guds. 

Och att målet med att vara människa inte är att äga, utan att älska.  

Det är helt avgörande i ett samhälle och värld där ofta pengar, makt och konsumtion bidrar till att 

de som redan har mycket kan roffa åt sig mer. Där standardberättelsen är att äga och ha i överflöd 

även om det innebär en hänsynslös rovdrift på naturen. Det är gentemot denna standardberättelse 

som den kristna församling vill vara en alternativ och subversiv berättelse i vilken Gud kommer att 

ha sista ordet.   

När du ger kollekt till församling, så ger du inte pengar bara för att Älvsjökyrkan ska leva för sig 

själv, utan för att Älvsjökyrkan ska kunna fortsätta vara en gemenskap som gestaltar och visar hur 

mycket bättre världen skulle vara om den lät sig definieras inte av styrka, framgång och meriter, 

utan av kraften som finns nedlagd i vårt djupa beroende av varandra. 

Så glöm inte att ge kollekt till oss i sommar! 

Guds rika välsignelse! 

Pastor Ulf Bergsviker 

5



ÄLVSJÖKYRKANS INFORMATIONSBLAD NR 4 - 2021 
ÅRGÅNG 70 

MAJ – SEPT 

Tillbaka till förstasidan  

GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR 

Det är med glädje vi kan konstatera att väldigt mycket liv fortgår i Älvsjökyrkan trots de 

exceptionella villkor vi lever under. Det gör dock att det hela tiden är en utmaning att planera. 

Vill i anslutning till detta också nämna att det i nedanstående kalendarium kan komma 

förändringar. 

Samtidigt är det gott att vi i hög grad konkret kan realisera ett relativt fast kalendarium som 

synliggör att oavsett omständigheter så upphör vi inte att praktisera kristen församling och 

kyrka. Det mesta i kalendariet nedan genomförs digitalt, men undantag för Sommarprogrammet 

på Klubbensborg*. 

*Under tiden juni till augusti anordnar Klubbensborg sång- och musikprogram och en andakt

”AngeLäget” 
på söndagar kl 15.00. Programmet kommer i år inte att skickas ut i tryckt form utan får sökas på 

http://www.klubbensborg.se/aktiviteter/sommarprogram/

Maj 

23 PINGSTDAGEN 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Den helige ande 

Curt Ahnlund, pastor i Equmeniakyrkan,  

Ulf Bergsviker. 

Lena Brisenheim, Ann-Sofi Oddestad 

Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal 

30 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Fader - Son - Ande 

Ulf Bergsviker.  

Sara Sjöblom, Älvsjökyrkans Kör 

Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal 

Juni 

6 SÖNDAG 

11.00 Nattvardsgudstjänst 

Tema: Vårt dop 

Hanna Enbom, Ulf Bergsviker. 

Anna Christensson, Julia Arquillo 

Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal 

…forts Juni 

13 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Kallelsen till Guds rike 

Helena Eriksson. 

Sara Sjöblom, Maria Fransson 

Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal 

20 SÖNDAG 

11.00 Temagudstjänst med nattvard 

Tema: Förlorad och återfunnen 

Ulf Bergsviker. 

Lena Brisenheim, Anette Fällman m fl 

Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal 

Om restriktionerna förändras hoppas vi kunna 

samlas till en fysisk Gudstjänst den 20 juni 

Det kommer att sändas en förinspelad andakt 

söndagar mellan 27 juni och 15 augusti 

Juli 

4 SÖNDAG 

15.00 Sommarprogram på Klubbensborg 

”Sjung för Guds- och livets skull” 

musik och sång av studiomusikerna Matilda Eriksson 

och Jenny Forsberg.  

AngeLäget med Ulf Bergsviker 
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Augusti 

22 SÖNDAG 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Friheten i Kristus 

Ulf Bergsviker 

Florian Benfer m.fl. 

Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal 

15.00 Sommarprogram på Klubbensborg 

”Hjärtats rum” 

Älvsjökyrkans kör sjunger om tro, hopp och kärlek. 

AngeLäget med Ulf Bergsviker 

29 SÖNDAG 

11.00 Samlingsgudstjänst 

Tema: Medmänniskan 

Helena Eriksson, Niklas och Ida Levin,  

Ulf Bergsviker. 

Kristina Lindgren, Maria Fransson 

Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal 

September 

5 Söndag 

Ekumenisk gudstjänst tillsammans med Brännkyrka 

kyrka   

11.00 Gudstjänst med nattvard 

Tema: Enheten i Kristus 

Eva-Karin Fackel Sandor, Ulf Bergsviker 

Sara Sjöblom, Älvsjökyrkans kör 

Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal 

12 Söndag 

11.00 Gudstjänst 

Tema: Ett är nödvändigt 

Predikan Sven-Gösta Holst, pastor och föreståndare 

Ansgarskyrkan, Lidingö.  

Anette Fällman och Victoria Gejrot 

Gudstjänsten sänds på vår Youtube-kanal 

VÅRA DIGITALA SÄNDNINGAR PÅ YOUTUBE 

Ett år har gått sedan församlingen drabbades av restriktioner i skuggan av pandemin. Vi 

kom snabbt igång med inspelning av gudstjänster och fick lära oss både ny teknik och nya 

utmaningar. Från hösten började vi livesända alla gudstjänster. Resultatet har blivit fler 

gudstjänstbesökare från hela landet och ett ökat offrande vilket vi är jätteglada för. 

Kyrkan har inför 2021 investerat i egen utrustning för livesändning: kameror, ljudutrustning m.m. 

Flera personer har dessutom skänkt en del utrustning vilket vi är tacksamma för. I januari började 

vi även utbilda flera personer i hur man hanterar filmning och all utrustning. Utbildning kommer 

fortsätta under våren. 

Länk till Älvsjökyrkans Youtube-kanal hittar du på Älvsjökyrkans hemsida. Du vet väl om att du 

kan prenumerera på vår YouTube-kanal så får du påminnelser om nya sändningar. 

Alla kulturarrangemang sker i samarbete 

med studieförbundet Bilda 
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Tillsammansdag på Gålögården 25 september 

I år satsar vi på en Tillsammansdag för alla åldrar - om Coronaläget tillåter en sådan! 

Datum:  Lördag 25 september 
Plats: Gålögården på halvön Gålö i Stockholms södra skärgård. 

Alla som vill är välkomna att resa ut till Gålögården. Vi kommer att samordna bilskjutsar. Under 

dagen kommer vi att ha utrymme för både lek och allvar, reflektion, naturupplevelser och god mat. 

Vi gör ett program som passar både gamla och unga. På lördagskvällen möts vi till andakt i prins 

Oscars kapell*.  

     MED GUD HELA LIVET 
- från babytid till ålderns höst

Mer information om innehåll och kostnader kommer i separat broschyr.  Intresseanmälan kan 

ske redan nu till pastor Ulf Bergsviker på pastor@alvsjokyrkan.se   

*Om någon/några vill övernatta kan vi använda gården fram till söndag lunch.

MED GUD HELA LIVET  
– från babytid till ålderns höst
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Tack till Älvsjökyrkan! 

I Johannes 4:35 säger Jesus: ”lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd”. Ett budskap 

från vår gemensamma mästare som känns angeläget såhär när våren, knopparna och blommorna 

bryter fram i naturen. Det är något häpnadsväckande i att få stanna upp under eftermiddags-

promenaden och lyfta sin blick och se fåglarna, solen, och livet som vänder åter efter en lång och 

kall vinter. Nu återvänder livet till skapelsen. Gud skapar återigen och gör någonting nytt i vår värld. 

Vi började också ett nytt, gemensamt liv i Älvsjö för knappt två år sedan. Vårt första gemensamma 

hem som gifta. Det har varit en fin och givande tid på många sätt. Trots att det senaste året varit 

speciellt för oss alla så har vi känt oss välkomna och omslutna i församlingens gemenskap under den 

tid vi funnits här. Vi har hunnit med mycket trots att tiden varit relativt kort. Det är med 

tacksamhet vi tänker på alla Gudstjänster, körövningar, scout- och tonårssamlingar, kyrkkaffen, 

arbetsdagar, smågruppsträffar, vaktmästartimmar och styrelsemöten som vi funnits med i. Men 

framför allt är det med glädje och tacksamhet vi ser tillbaka på alla möten och relationer som dessa 

verksamheter fått gestalta. Nu går vi in i ett nytt kapitel då vi i augusti flyttar till Ockelbo i närheten 

av Gävle. Niklas kommer att påbörja en tjänst i församlingen där parallellt med sitt sista år på 

pastorsutbildningen. Ida har siktet inställt på att läsa gymnasielärarprogrammet på Gävle högskola 

med religion som förstaämne. Även om detta inte är slutet på våra vänskapsrelationer i Älvsjö så 

kommer det såklart att förändra i vilken utsträckning vi ses i framtiden. Just därför vill vi särskilt 

tacka er i församlingen för den tid vi fått bo och verka i Älvsjökyrkan.  

Det inledande bibelstället är viktigt även ur en annan synpunkt tänker vi, det står i ett sammanhang 

där sådd och skörd berörs. Jesus säger: ”Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra 

har arbetat, och ni får lönen för deras möda” (Joh 4:38). Vi ber att detta ska få förverkligas i den tid 

som ligger framför, att vi i Ockelbo får vara med och skörda där andra redan har planterat och att 

ni i Älvsjökyrkan får skörda lönen av det arbete som vi fått vara en del av de senaste åren. Låt oss 

därför alla lyfta blicken och se att fälten redan har vitnat till skörd. 

Guds välsignelse // Ida och Niklas Levin 
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EQUMENIA ÄLVSJÖ 

Under första delen av terminen har Equmenia Älvsjö hållit årsmöte, mötet hölls digitalt med ett 

tiotal deltagare. Det beslutades bland annat att årets Equmenianer blev samtliga 

verksamhetsledare som kämpat extra hårt under det gångna verksamhetsåret. 

Representanter från styrelsen har deltagit i ett möte om Klubbensborgs framtid, där det 

diskuterades vilka möjligheter det finns att förädla och förfina verksamheten. 

Verksamheterna 

Rollspel är i full gång med sin verksamhet som är uppdelad i två åldersgrupper fördelat på 

sammanlagt cirka 15 deltagare, deras möten hålls fortsatt digitalt, de säger att det fungerar bra 

men att de längtar att återgå till det normala. En ljusglimt bland alla digitala träffar är att en 

tidigare deltagare som flyttat till en annan region nu kan fortsätta att delta i verksamheten på 

distans vilket är superkul! 

Maria Rönnedal, som är en av verksamhetsledarna för rollspel, har varit med i Equmenias nya 

Twitch-kanal som är en del av en nysatsning kallad Equmenia gaming som vi är väldigt 

förväntansfulla inför. I augusti anordnas det ett dagläger ”Sommaräventyret” i Immanuelskyrkan 

med rollspel, gaming och lek i sporthallen. Där planerar rollspel att medverka. 

Equmenias körer träffas regelbundet med ett tiotal glada och spralliga deltagare. 

Scoutverksamheten har fortsatt paus under vårterminen, styrelsen utreder olika möjligheter för 

fortsatt scoutverksamhet till höstterminen men ledarunderlaget är fortsatt skralt.  

Om man är sugen på att vara scoutledare i Älvsjö eller vill veta mer om detta kan man höra av 

sig till  

Erik Sjölund 073-0723 729 
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TEMAN OCH TEXTER 24 MAJ – 19 SEPT 

Den här perioden av betraktelser över kyrkoårets tema blir längre. Den omfattar hela sommarens 

helgdagar. Värt att notera är att många av helgerna under sommaren handlar om vad det är att växa 

som troende och målet med att leva i relation med Gud. Teman som ”efterföljelse”, ”Sänd mig”, 

”Goda förvaltare”, ”Kallelsen till Guds rike”, ”Andlig klarsyn” etc. Jag skulle vilja skicka med dig en 

frågeställning inför denna sommar, nämligen: Hur ska vi idag kunna leva som kristna? Frågan kan låta 

lite banal, eftersom de flesta av oss tänker att vi gör det dagligen, men att något är självklart betyder 

inte att vi konkret är medvetna om på vilket sätt detta skapar skillnad, kanske framförallt för de 

människor vi möter. Den drastiska utvecklingen som fortgått i västvärlden har lett till mindre 

kunskap och möten med kristen tro. Detta innebär att frågan om vad det är att tro och leva som 

kristen inte längre är given. Kanske kan några av dessa betraktelser hjälpa till att kasta ljus över vad 

det kan vara i vår tid. Ha en skön och välsignad sommar! 

Måndag 24 maj 

Annandag pingst 

Tema: Andens vind över världen 

Joh 6:44-47 2 Mos 17:1-7 Apg 10:42-48 Ps 68:10-14, 20-

21. 

Betraktelse: Den ”nya människan” föds på påskdagen 

när Jesus andas på sina lärjungar med orden ”Ta emot 

helig Ande”. På pingstdagen vidgas denna nya 

mänsklighet från lärjungarna till att gälla hela världen. 

Pingsten fullbordar med andra ord påsken.  

Söndag 30 maj 

Heliga trefaldighets dag 

Tema: Fader – Son och Ande 

Matt 11:25-27 5 Mos 6:4-9 Apg 2:24-35 Ps 113:1-6 

Betraktelse: Många har svårt att få ihop detta med att 

Gud är en treenig – EN. Förmodligen handlar det om 

att vi (förmodligen som rationella västerlänningar), 

impulsivt tänker oss treenigheten som en formel att få 

ihop, snarare än en dynamisk relation. Kyrkofadern 

Gregorios av Nazians skriver på 300-talet: ”Sonen är 

inte Fadern, eftersom det finns en enda Fader, men han 

är allt som Fadern är. Den helige Ande utgår av Gud 

men är fördenskull inte Sonen eftersom det är en enda 

Son, men han är allt som Sonen är. De tre är EN i 

gudomen och den Ene är tre som personer”. Att 

beskriva treenigheten på detta sätt framställer 

treenigheten som ett relationsbegrepp. Relationen är 

avgörande för identiteten. Gud är en, men ingen 

solitär. Han är en överflödande, evig kärleksrörelse i 

vilken Fader - Son och Ande är personer i den 

meningen att de existerar i förhållande till varandra. 

Vad innebär detta konkret? Ja, att det är Guds natur att 

dela livet med oss.  

Söndag 6 juni  

1:a söndag e. trefaldighet 

Tema: Vårt dop 

Joh 3:1-8 Hes 36:25-28 Rom 6:3-11 Ps 66:5-12 

Betraktelse: Bland de vackraste doptexter jag vet är just 

Hesekiel 36. Där går det att tolka dopet som den 

handling där vi får ett nytt hjärta. Det kristna livet vilar på 

en handling som ingen kan beröva oss: Jesu död och 

uppståndelse som vi blir delaktiga i genom dopet. Vårt 

dop handlar därmed om att vi ytterst är definierade av 

något mer än vår biologiska tilllhörighet och etnicitet. Det 

innebär också att låta sig definieras av något som 

reducerar oss till ett med våra prestationer och 

ansträngningar. Dopet visar att det mest värdefulla och 

väsentliga i att vara människa är en gåva, inte något vi kan 

erövra. Genom dopets gåva, ges vi en ny identitet, ett 

nytt medborgarskap, ett nytt hjärta.  
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Söndag 13 juni 

2:a söndag e. trefaldighet 

Tema: Kallelsen till Guds rike 

Luk 14:15-24 Sak 3:1-7 Upp 19:5-9 Ps 65:2-5 

Betraktelse: En av de saker som jag ofta möter som 

pastor är att vi kristna ofta bär på ideal och 

föreställningar om vad det är att vara församling som 

hindrar oss från delaktighet. Vi gör våra ideal och 

föreställningar hur det ska vara, hur man ska tro, vad 

man ska tro och vilka kvalifikationer man har till 

stötestenar som förminskar det som Gud faktiskt lagt 

ned i var och en av oss. Vi är lite som personerna som 

inbjuds av Jesus till fest, men som har all sköns 

bortförklaringar för att inte komma på festen. Låt mig 

därför utmana dig och ge ett teologiskt perspektiv i 

stället: Kallelsen till Guds rike är ytterst sett inte en 

fråga om våra viljeakter.  

Det är inte vi som väljer väg. Det är vägen som väljer 

oss. Varken valet eller initiativet är vårt. Vi är del av 

Guds beslut och vilja med oss. Det är inte en fråga om 

en på förhand fastslagen plan, utan en akt av att Gud 

faktiskt vill föra oss tillbaks till de vi är. Vi är dom vi är 
baserat på att vi är Guds, inte på hur andra människor 

och världen ser på oss.  

Söndag 20 juni 

3:e söndag e. trefaldighet 

Tema: Förlorad och återfunnen 

Luk 15:1-7 Mik 7:18-20 Rom 5:6-11 Ps 119:170-176 

Betraktelse: Kapitel 15 handlar om en Gud som söker 

det förlorade till varje pris. Om ett får är bortsprunget 

så går herden efter det, trots att det är 99 som är 

funna. En kvinna har förlorat en talent och hon river 

upp hela huset för att hitta det. Och så klimax, den 

förlorade sonen. Han som slösar bort sin faders arv på 

fester och dekadens. Men varje dag står hans far och 

väntar på honom. Och när han kommer hem, ställer 

fadern till med en stor fest. Och då inträder antiklimax: 

det visar sig att den son som hela tiden varit hemma, är 

den som riskerar att missa festen! 

 

Lördag 26 juni 

Midsommardagen 

Tema: Skapelsen 

Joh 1:1-5 1 Mos 1:1-13 Apg 14:15-17 Ps 104:1-13 

Betraktelse: På midsommar vaknar många av oss svenskar 

mitt i en grönskande, blommande och väldoftande natur. 

Mitt in i detta förkunnar evangelisten Johannes att in i 

denna skapelse tar Gud plats. I Jesus förenas plötsligt allt 

det Gud är och allt det människan är. Guds helighet är i 

allt.  

Söndag 27 juni 

Den heliga Johannes Döp. Dag  

Tema: Den Högstes profet  

Luk 1:5-17 Jes 49:1-2 Apg 19:4 Ps 96 

Betraktelse: Johannes Döparen var ett original och 

förblev så. Jonathan Edwards, poet skriver: ”Hur kommer 

det sig att alla människor föds som original, men att 

majoriteten av oss dör som kopior av andra?” 

Söndag 4 juli 

Apostladagen -  

Tema: Sänd mig 

Luk 5:1-11 Hes 1:26-2:3, 8-10 1 Tim 1:12-17 Ps 40:6-12 

Betraktelse: Jag tänker mig att lärjungaskap är att formas 

av relationen med Jesus så att vi blir till välsignelse med 

våra liv för andra. Lärjungaskap ifrågasätter därmed all 

form av kristen tro och andlighet som förblir ”privat”. 

Relationen med Jesus är källan för att bli sänd ut i världen. 

Söndag 11 juli 

6:e söndagen e. trefaldighet  

Tema: Efterföljelse  

Matt 5:20-26 3 Mos 19:1-2, 13-18 1 Pet 1:13-16 Ps 15 

Betraktelse: Efterföljelse är på många sätt en dygd, 

snarare än en känsla. Att bli de vi är ämnade att vara kan 

vi aldrig bli baserat på vad vi känner för, utan vi kan 

endast fullt ut bli de vi är genom att träna på och dagligen 

öva att realisera vad det är att vara de människor vi vill 

vara. För en kristen är målet för denna övning det som 

Magnus Malm formulerat som ”att bli ett med Jesu 

intresse för världen”.  
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Söndag 18 juli 

Kristi förklarings dag  

Tema: Jesus förhärligad  

Matt 17:1-8 2 Mos 24:12-18 2 Pet 1:16-18 Ps 89:12-18 

Betraktelse: Jag slås av hur ofta bibeln berättar om 

berg. Härlighetens berg, förklaringens berg, 

frestelsernas berg, Sinai berg där Moses tar emot 

lagtavlorna. Men det berg som tycks svårast att bestiga 

för lärjungarna är det lägsta av alla, och kanske det 

viktigaste, nämligen Saligprisningarnas berg. ”Saliga de 

som är fattiga i Anden, saliga de barmhärtiga, saliga de 

renhjärtade…” 

Söndag 25 juli 

8:e söndagen e. trefaldighet   

Tema: Andlig klarsyn  

Matt 7:15-21 Mik 3:5-8 1 Joh 4:1-6 Ps 119:30-35 

Betraktelse: Jag tror att mycket av våra kramper, 

strider och motstridiga känslor både inom och utom 

oss skulle kunna ställas i ett annat sken om vi påminde 

oss om Jesu undervisning att ”på deras frukt skall ni 

alltså känna igen dem.” Och glöm inte, det är i 

slutändan Gud, inte du och jag, som kan skilja mellan 

god och dålig frukt. 

Söndag 1 augusti 

9:e söndagen e. trefaldighet  

Tema: Goda förvaltare  

Matt 25:14-30 1 Mos 1:24-2:3 1 Pet 4:7-11 Ps 8 

Betraktelse: Jag tror att det mest sorgliga som finns är 

när jag möter människor som Gud har gett många 

vackra gåvor för att Guds rike ska breda ut sig, men 

som inte en enda gång har tagit dem i anspråk. Det är 

nog min största rädsla i livet, att jag innerst inne vet 

vad min gåva är, ofta också hur lite Gud begär i 

proportion till vad jag begär av mig själv – men ändå 

går ett helt liv utan att jag förvaltar den. Gåvorna är 

inte prestationer, utan som nästa söndags tema handlar 

om: ”Nådens gåvor”. 

 

Söndag 8 augusti 

10:e söndagen e. trefaldighet  

Tema. Nådens gåvor  

Joh 15:1-9 Jes 27:2-6 1 Kor 12:12- 26 Ps 28:6-9 

Betraktelse: Ibland undrar jag hur världen skulle se 

ut om vi levde efter Jesu ord: ”utan mig kan ni 

ingenting göra”. Hur skulle våra relationer, vår miljö- 

och klimatsituation sett ut om vi människor inte hade 

gått i egen kraft, som om Gud inte fanns? Men det är 

inte för sent, kanske ligger svaret och vår räddning i 

detta: ”utan mig kan ni ingenting göra”: Vad skulle 

förändras om du levde utifrån detta i ditt liv? 

Söndag 15 augusti 

11:e söndagen e. trefaldighet   

Tema: 

Tro och liv  

Luk 18:9-14 Jes 2:12-17 Rom 3:21-28 Ps 143:6-10 

Betraktelse: En tullindrivare som slår sig för bröstet med 

nedböjt huvud i skam och en farisé som slår sig för 

bröstet med upprätt huvud full av självrättfärdighet. Jag 

funderar på vad denna liknelse kan vara i vår tid? Sällan är 

denna hierarki mellan människor så uppenbar som i 

liknelsen. Samtidigt undrar jag om den inte pågår hela 

tiden på ett djupare och subtilare sätt i våra kyrkor och i 

vårt samhälle? Den som äger mycket pengar kontra den 

värdighet en människa har som inte har pengar. Inte så att 

den som har mycket pengar slår sig för bröstet, men visst 

upparbetas lätt kulturella strategier, avstånd och 

segregering. Hur är det i kyrkan då? Kan man vara fattig i 

en församling och ha jämställd status med alla andra? 

Enligt evangeliet är logiken omvänd, församlingen borde 

vara de fattigas gemenskap, de som delar med varandra? 

”De första ska bli de sista och de sista ska bli de första. 

Evangelisten Lukas är intressant. I många kommentarer 

beskrivs Lukas som de fattigas evangelium, ett glädjens  

budskap till de som inte har, ”de har redan ärvt landet”.  

Därmed är Lukas egentligen inte främst ett evangelium 

för de fattiga, utan adressaten är i grund och botten 

riktad till de rika för att de ska bli räddade. Vad innebär 

detta Jesus synsätt för hur du ser på andra. 
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Söndag 22 augusti  

12:e sönd e. trefaldighet  

Tema: Friheten i Kristus  

Mark 7:31-37 2 Mos 4:10-17 2 Kor 3:4-8 Ps 145:13b-18 

Betraktelse: Jag har genom åren mött så många 

människor som av någon anledning ”fallit” till botten i en 

existentiell och vardaglig mening. Det kan handla om 

personer som förlorat allt, sin familj och sitt företag. 

Men när chocken, traumat börjar lägga sig, då beskriver 

många av dem en slags frid. Kanske handlar det om att 

släppa taget, kanske handlar det om att inte behöva 

upprätthålla sin värdighet, utan ta emot den. Det kan 

handla om människor som förlorat sin själ åt missbruk av 

olika slag. Men där själva bekännelsen på ett SLAA, AA 

eller Alanon möte gör att allt vänder. De beskriver 

plötsligt att när livslögnen går i dagen, och sanningen tar 

dess plats, då vinns också en ny slags frihet. Jag tror 

någonstans att det är detta som temat ”Friheten i 

Kristus” handlar om. Eller som biskopen Jonas Jonson 

skriver: ”Friheten i Kristus är som ett rum dit varken 

rädsla eller krav når”. 

Söndag 29 augusti 

13:e söndagen e. trefaldighet  

Tema: Medmänniskan  

Luk 10:23-37 1 Mos 4:8-12 1 Joh 4:7-10 Ps 103:1-6 

Betraktelse: Den barmhärtige samariten, handlar inte så 

mycket om moralisk uppsträckning och plikt. Liknelsen 

om den barmhärtige samariten handlar om ett särskilt 

sätt att ”Se”. Märk väl:  först kom en präst och när han 

”såg” honom vek han undan. Likaså en levit, när han 

”såg” honom vek också han undan. Och så kom där en 

barmhärtig samarit och nära han fick ”se” honom fylldes 

han av medlidande. Ibland har jag undrat vad det är som 

gör att när jag ser en människa ligga på gatan inte fylls av 

medlidande utan av rädsla, ångest och dåligt samvete 

som jag sedan måste rationalisera bort. Varför är inte 

min första impuls att som den barmhärtige samariern 

fyllas av medlidande. Och så kommer vändningen i 

berättelsen. Vi förstår sakta men säkert att vår räddning 

inte ligger i vad vi förmår eller inte, utan vår räddning 

ligger i att i den barmhärtige samariens seende får vi veta 

att det är så Gud ser oss i Kristus. Vad betyder det för 

hur du och jag ser på vår nästa? Guds avbild eller ett 

problem som vi inte orkar lösa? 

Söndag 5 september 

14:e sö e. trefaldighet   

Tema: Enheten i Kristus  

Joh 17:9-11 Hes 37:15-22 Ef 4:1-6 Ps 95:1-7 

Betraktelse: Det finns bara EN kyrka. Det är lätt att 

glömma när vi ibland blir ängsligt inkrökta i våra lokala 

sammanhang. Bilden av kyrkan som Kristi kropp uttrycker 

inte bara församlingens uppdrag att förkroppsliga Kristus, 

den illustrerar också trons gemensamma karaktär. 

”Församling”: det är ett ord som är ett styng i hjärtat på 

all andlig individualism. Ingen kan göra anspråk på att 

ensam spegla fullheten i Kristi liv och Andens gåvor. Den 

kristna församlingen är ett ”tecken” på att Gud i Kristus 

har försonat hela världen med sig för att ställa fram en 

mänsklighet som i sin inbördes gemenskap återspeglar 

treenighetens inre liv av ömsesidigt erkänna de tre 

personernas unika persona och samtidigt relatera till en 

enhet. 

Söndag 12 september 

15:e sönd e. trefaldighet   

Tema: Ett är nödvändigt  

Matt 6:31-34 Neh 9:19-21 Apg 20:32-36 Ps 123 

Betraktelse: ”Att hinna med” känner ni igen den 

formuleringen? Smaka på dagens evangelium i kontrast till 

detta: ”Gör er inga bekymmer för morgondagen”. Vilket 

av påståendena definierar dig, ditt liv och din tillvaro 

mest? Vad upplever du i praktiken som mest nödvändigt? 

Konstnären Carl Milles lär ha berättat för författaren 

Gunnar Edman en gång att han försett änglarna på 

gravmonumentet i Washington med armbandsur. 

Poängen var denna: När änglarna kommer upp till himlen 

frågar Gud dem: Vad är det där? Och de berättar om 

klockorna, att människorna mäter tiden med dem. Tiden? 

svarar Gud – den gav jag dem inte, jag gav dem livet.  
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