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En annorlunda
sommar
”Ibad äce d te  tar 
böne ör a lösa bet. Ibad
öve  va nrig  våra
b. Oc il k i n ar
dip, för a v e får a där.
Det är å vi åse t å at d ar
d  os. Oc es da öräna
l  oc r  ären ör es 
oc hålih.”
Den rumänska konstnären Wanda Hutiras
konstverk har väckt stor uppmärksamhet och
provocerat stora delar av den ortodoxa kyrkan.
Och även om det kan finnas en viss fara i att
helgonförklara en hel yrkeskår kan det vara
sunt att, efter en annorlunda vår, som nu
övergår i en annorlunda sommar, påminna sig
om vad min plats och roll i allt detta kan vara.
Som kristen och som medmänniska.
Några bra grundstenar går att hämta från

baksidestexten till Donald B. Kraybill’s bok
”Det uppochnedvända riket – Jesus
alternativ till korrumperad politik,
tom religion och orättfärdig ekonomi”:

Dela med sig – inte hamstra
Tjäna – inte söka status
Samarbeta – inte tävla mot varandra
Tvätta fötter – inte strida
Vara lojal mot Guds rike – inte vår nation

/ Sim
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Några tankar för
hängmattan
(el v om  bur
di l o rak)?
Vad skönt det kan vara med auktoriteter. De kan ge
mig den där extra motiveringen för den väg jag valt i livet. Med en auktoritet
vid min sida kan jag så mycket lättare betvinga mina motståndare och intala mig
själv att jag trots allt har rätt. Fast de kan lika lätt vara ett elände. När de är en
annans auktoritet och budskapet målar en verklighet som tydligt visar att jag har fel.
Vem har rätt? Om Kyrkan skulle liknas vid en biograf skulle den frågan utgöra den
riktiga långköraren! Bäst som vi trott att vi varit klara med den, inte sällan genom
att ”starta eget”, så har den åter annonserats som en nypremiär!
Stefan Gustavsson, teolog, apologet och författare, skriver i en ledare för tidningen
Världen idag (31/3) att detta är en ödesfråga för Kyrkan. ”Den teologiska metoden
handlar om auktoritet, om vad som är den yttersta auktoriteten. Vilken av rösterna
(Bibelns texter, den kristna traditionen och vår egen samtid, min kursivering) fäller
det slutgiltiga avgörandet? Vem får sista ordet?”.
Gustavsson beskriver sedan dessa röster och knyter dem till olika kyrkliga
sammanhang. Han säger att den romersk-katolska metoden handlar om att Kyrkan
själv är den yttersta auktoriteten att rätt uttolka Bibeln och traditionen. Den liberala
protestantismens metod är ”förnuftet såsom det förstår sig självt i varje tid”, vilket
enligt Gustavsson leder till att tidsandan blir den yttersta auktoriteten. Själv
argumenterar han för den evangelikala metoden där Skriften är den yttersta
auktoriteten för Kyrkans tro. Han avslutar sin ledare med följande ord: ”Här ligger
en av 20-talets ödesfrågor för svensk kristenhet. Det handlar om teologisk metod
och gäller auktoritetsfrågan. Det handlar om ett återupprättat förtroende för
Skriften som den yttersta auktoriteten för innehållet i vår tro”.
Själv skulle jag dock säga att den yttersta auktoriteten för innehållet i Stefan
Gustavssons tro är Stefan Gustavsson, liksom den än jag när det kommer till min tro
och du när det kommer till din. Den förståelsen kan förstås tolkas i anarkistisk
riktning, där du och jag kan strunta i omgivningen och göra och tänka som vi har
lust. En verklighet där jag själv dikterar vad som är sant. En verklighet där jag
ytterst är härskaren.
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Men om nu verkligheten vägrar att göra sig platt som en pannkaka, trots att jag
beslutat att den ska vara det, då blir det tydligt att jag inte har den makten. Då blir
det tydligt att sanningen ligger utanför mig själv. Auktoriteten att avgöra vad som är
rätt och fel är min, om jag förstår att den kommer med ett lika tungt ansvar. Jag har
ensamt ansvar att forma min tro. Det finns auktoriteter runt omkring mig, men de
kan aldrig ta ansvaret ifrån mig. Därför är det farligt att föreställa sig att någon yttre
auktoritet skulle vara ofelbar. Jag kan ha fel i min förståelse av världen, av mig själv
och av Gud. Men det gäller på samma sätt för alla auktoriteter omkring mig.
Att söka sanningen, om världen, Gud och mig själv, är en alltför stor uppgift för att
jag skulle klara den på egen hand. Den är rent omöjlig om jag tillåter mig att vara
tvärsäker. Men resan till större insikt är möjlig. Om den tas med små steg, i sällskap
av auktoriteter som vunnit mitt förtroende och med villigheten att tänka om.
Så, i polemik mot Gustavsson, vill jag säga att ödesfrågan för kristenheten inte
handlar om att fastslå vad som är den yttersta auktoriteten utanför oss själva.
Ödesfrågan är istället om vi kan forma ett samtalsklimat där de små stegen får tas,
där tankar får provtänkas och där det kan ses som en
”…de n  so 
hedervärd framgång att ibland ta ett steg tillbaka.

hevär raån

Så å ena sidan kan du sträcka på dig i insikten att du är
at n a t
ditt livs störta auktoritet. Å andra sidan kan du bäva
se tba.”
över att du inte kan skylla ifrån dig de gånger då du
faktiskt har fel om något i tillvaron. Glädjande nog är du dock inte ensam, och
tillsammans, i ett gott och mänskligt klimat av provtänkande, testande, misstag,
skratt och förlåtelse, kan du och jag nå dit vi inte klarade på egen hand. Det är en
gemenskap som bär den prägel som Paulus beskriver med orden
”kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet,
ödmjukhet och självbehärskning” (Gal 5:22-23)
Och just ja! Glad sommar!

/ Cla
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Somte c rode
Vi fortsätter att hålla liv i församlingsgemenskapen så gott det går under
sommaren, med både gudstjänster och enklare andakter. Det blir vid
kyrkan ibland och i någons trädgård ibland, men oavsett försöker vi hålla
oss utomhus så länge vädret tillåter. Här i bladet finns planeringen som den
ser ut just nu, men vi reserverar oss i dessa tider extra mycket för ändringar
och försöker uppdatera om det aktuella läget via hemsidan, Facebook,
SMS och telefon.

Juli
5

sön

10.00

Trädgårdsandakt på Våglyckan

19 sön

10.00

Trädgårdsandakt vid kyrkan – familjen Zandén

26 sön

10.00

Gudstjänst med nattvard, Claes Eriksson.

Bibeltexter i juli
4:e söndagen
efter trefaldighet

6:e söndagen
efter trefaldighet

Hes 18:30-32
Gal 6:1-7
Luk 6:36-42
Ps 62:2-9

1 Kung 19:19-21
1 Kor 9:19-26
Luk 9:51-62
Ps 15

Apostladagen

Kristi förklarings dag

Jer 1:4-10
Rom 16:1-7
Mark 3:7-19
Ps 40:6-12

2 Mos 40:34-38
Upp 1:9-18
Luk 9:28-36
Ps 89:12-18

– At it öma

– Sän ig
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– Eeröles

– Jes örärid

”Her, ve år äsa
t äl? Vem år o
å di ha b?
Den  le
föril c ör e
räta h är an 
 oc n. Den
 ne år e
föra, in åla s
äsa k oh 
säda n ne. ”
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Tac ör at, Cla!
Vår pastor Claes går vidare till nya uppdrag i Luleå
Missionsförsamling från och med den 1 oktober. Vi
riktar ett stort och innerligt tack till dig Claes, för
dina 13 år i vår församling. Du har varit rak och
tydlig i din förkunnelse och fått oss att reflektera. Du
har gjort skillnad och lämnat avtryck. Vi vill önska dig
allt gott och Guds välsignelse i din fortsatta gärning.

Avtackning
Vi tackar av Claes, Linda och Alma i dagarna två, i mitten av september.
Lördag den 12/9 kl 17 blir det avtackningsfest vid kyrkan. Sedan följer en
avtackningsgudstjänst med nattvard söndag den 13/9 kl 10.

Pilmnin
Den 16 augusti anordnas en enkel
pilgrimsvandring i Samsala-skogarna.
Rutten är inte helt fastslagen, men
det blir ca 6-8 km vandring i
blandad terräng i Guds fria natur.

även den som inte vandrat kan
ansluta. Det går bra att ställa bilen
vid HOK-stugan eller sommarhemmet, men det finns också viss
plats på Dalvägen.

Det blir enkla betraktelser, samtal,
gemensam tystnad och sång, i lugn
takt med flera stopp på vägen.
Vandringen leds av Simon Wimell.

Kom i kläder och skor anpassade för
vandring och efter väder. Medtag
egen matsäck: Enkel, kall lunch,
frukt/fika och vatten.

Praktisk information

Ingen kostnad, ingen anmälan och
inga förkunskaper behövs, men
meddela gärna ditt intresse till
Simon, så blir det lite lättare att
planera, på simon@wimell.se eller
0763194240.

Dagen börjar med en
trädgårdsandakt på Dalvägen 3,
med efterföljande fika.
Därefter påbörjar vi vår vandring
som kommer att avslutas med
andakt vid sommarhemmet, där

www.equmeniakyrkanhallsberg.se

Välom t ad d o!
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Augusti
9

sön

10.00

Gudstjänst, Claes Eriksson.

16 sön

10.00

Trädgårdsandakt, hos Wimells på Dalvägen 3
Efterföljande pilgrimsvandring för den som kan och vill.
Se föregående sida för mer information.

23 sön

10.00

29 lör
30 sön

Gudstjänst med höstupptakt, Claes Eriksson.
Nattvard och knytefika. Serveringsgrupp 3 (BP).
Styrelsedag

10.00

Gudstjänst, Claes Eriksson.

Bibeltexter i augusti
8:e söndagen
efter trefaldighet

– Anig rn
Jer 7:1-7
Rom 8:14-17
Matt 7:13-14
Ps 119:30-35

9:e söndagen
efter trefaldighet

– God örat
Am 8:4-7
2 Tim 4:1-7
Luk 16:1-13
Ps 8

6

10:e söndagen
efter trefaldighet

12:e söndagen
efter trefaldighet

Jos 24:16-18
1 Kor 12:4-11
Luk 9:46-48
Ps 28:6-9

2 Mos 23:10-12
Gal 4:31-5:6
Mark 2:23-28
Ps 145:13b-18

11:e söndagen
efter trefaldighet

”Her söde
m  val,
ha äta röka
yr.”

– Nåde gåvo

– Tro  l

Jes 1:10-17
Jak 1:22-25
Matt 23:1-12
Ps 143:6-10

– Frin i Kt
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September
6

sön

10.00

Gudstjänst, med församlingsmöte, Claes Eriksson.

12

lör

17.00

Avtackningsfest – serveringsgrupp 1 (AK) & 4 (AE).

13

sön

10.00

Avtackningsgudstjänst, med nattvard.
Claes Eriksson. Serveringsgrupp 2 (SB) & 5 (GBI).

20

sön

11.00

Gudstjänst/Kyrkokonferens, webbsändning som vi
tittar på gemensamt från kyrkan.

27

sön

10.00

Ekumenisk gudstjänst, Adventskyrkan/digitalt

Bibeltexter i september
13:e söndagen
efter trefaldighet

15:e söndagen
efter trefaldighet

16:e söndagen
efter trefaldighet

Jer 38:7-13
Rom 12:16-21
Matt 7:12
Ps 103:1-6

5 Mos 4:29-31
Fil 4:10-13
Luk 10:38-42
Ps 123

Job 14:13-15
Fil 1:20-26
Mark 5:35-43
Ps 107:18-22

– Medänik

14:e söndagen
efter trefaldighet

– Enen  Kit
Am 9:11-15
1 Kor 1:10-13
Joh 17:18-23
Ps 95:1-7

www.equmeniakyrkanhallsberg.se

– Et är ödänit

– Döde h et

”Då sal ären örå
at  h än ig
 älat  så so
 h älat .”
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Höstuppstart för Scout!
25 augusti kl.18.00
i sommarhemmet.

Välom!

Vill du ha någon att prata med i sommar?
Vi pratar gärna! Här finns fyra pratglada vänner:
Gunnel – 073 - 811 15 16
Anna – 070 - 630 41 19
Birgitta – 070 - 944 73 46
Karin – 070 - 285 14 24

En kyrka för hela livet

– där öte d Ju rs örad m, di h ären
Swisha en gåva
BG
Bank
Swish

5435-9211
8452-5
173 729 266-2
123 272 1678

PG
79 48 38-3
Bank
8452-5
974 741 577-7

Trädgårdsgatan 8 – 0582-107 02
Följ oss på Facebook för att hålla dig uppdaterad
kring eventuella ändringar.
facebook.com/equmeniakyrkanhallsberg
www.equmeniakyrkanhallsberg.se
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