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Förhandsrösta i KyrkovaletFörhandsrösta i Kyrkovalet
Församlingsexpeditionen, Göteborgsvägen 93 Älvängen, håller öppet för förhandsröstning

Måndag  7/9 kl. 9.00-12.00
Tisdag  8/9 kl. 9.00-12.00 och 17.00-20.00
Onsdag  9/9 kl. 9.00-12.00
Torsdag 10/9 kl. 9.00-12.00
Fredag  11/9 kl. 9.00-12.00
Lördag  12/9 kl. 9.00-12.00

Måndag  14/9 kl. 9.00-12.00
Tisdag  15/9 kl. 9.00-12.00 och 17.00-20.00
Onsdag  16/9 kl. 9.00-12.00
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www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

ALPHA OCH BETA KURS 
En chans att utforska  
meningen med livet. 

En Alpha kurs ger dig möjlighet 
att diskutera och gå igenom 
grunderna i den kristna tron. 
Beta kursen är fortsättningen. 

Alpha Beta start söder 
17 september kl 18.30-21.00 
I Skepplanda församlingshem. 
Har du frågor eller vill anmäla 
dig,  
ring Liselotte Lind 0303-33 71 42 

Alpha start norr 
29 september kl 18.30 i  
S:t Peders församlingshem  
Har du frågor eller vill anmäla 
dig, ring Magnus Skredsvik 
0520-66 14 94 

Betakvällarna i norr är  
omväxlande i 
S:t Peders församlingshem 
och Tunge bygdegård kl 18.30 

Start  7 okt S:t Peder (Dopet) 
21 okt Tunge (Nattvarden) 
4 nov S:t Peder (Israel o Kyrkan) 
18 nov Tunge (Änglarna) och  
2 dec S:t Peder (Treenigheten) 
Ingen föranmälan till Beta. 

Välkomna!

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

Vallokaler
Skepplanda församlingshem
St Peders församlingshem

Röstmottagningsställen
Ale Skövde församlingshem
Hålanda församlingshem

Öppettider
Vallokalerna  08.00-09.45
  11.15-14.30  
  18.00-20.00
Röstmottagningsställen 
  09.45-11.45
  13.15-15.15  
  16.00-18.00

Förtidsröstning på pastors-
expeditionen i Skepplanda
Måndag  7/9  09.00-12.00
Tisdag 8/9 09.00-12.00
  17.00-20.00
Onsdag 9/9 09.00-12.00
Torsdag 10/9 09.00-12.00
Fredag 11/9 09.00-12.00
Fredag 12/9 09.00-12.00

Måndag 14/9 09.00-12.00
Tisdag 15/9 09.00-12.00
  17.00-20.00
Onsdag 16/9 09.00-12.00

I den gångna söndagens 
evangelietext möter vi en 
laglärd som frågar Jesus 

vem han skulle betrakta som 
sin nästa, alltså som sin med-
människa. Jesus berättade då 
liknelsen om den barmhärti-
ge samariern. Liknelsen är för 
oss välkänd och handlar om 
hur en man blir nedslagen av 
rövare på vägen mellan Jeru-
salem och Jeriko. En präst och 
en levit, alltså en tempeltjä-
nare, går förbi utan att hjälpa 
mannen. Men en samarier 
som var föraktad av judarna 
förbarmar sig över den slagne 
mannen. Han häller vin och 
olja i hans sår, förbinder dem 
och tar mannen till ett värds-

hus. Där betalar han värds-
husvärden två denarer för att 
han skall sköta om honom. 
Liknelsen är på ett sätt enkel 
att förstå. Det finns ett ome-
delbart budskap om att vi skall 
vara som den barmhärtige 
samariern. Jesus säger ju: ”Gå 
du och gör som han.” Svaret 
på mannens fråga är helt 
enkelt att vår nästa är alla dem 
som behöver vår hjälp. 

Men precis som en rysk 
docka, en babusjka, rymmer 
olika dockor inom sig, så inne-
håller denna berättelse olika 
nivåer. Om budskapet bara 
hade varit att människor i vår 
nöd är vår nästa, då hade det 
varit naturligt om Jesus hade 

frågat: ”Vem var den barmhär-
tige samarierns nästa?” Men 
nu säger Jesus istället: ”Vem 
var den överfallne mannens 
nästa?” På detta sätt blev den 
laglärde tvungen att svara att 
det var den som visade barm-
härtighet - och detta trots att 
han var en av de föraktade 
samarierna. Jesus utmanar oss 
på detta sätt att vara gränsö-
verskridande i vår kärlek. Det 
är inte bara våra vänner inom 
vår egen lilla gruppering som 
är vår nästa, utan även män-
niskor med andra åsikter, 
annan nationalitet, annan 
kultur etc. 

Men om vi skulle söka efter 
ytterligare lager i texten och 
s.a.s. skruva bort ytterligare 
en ”babusjka”, så är kanske det 
djupaste budskapet något helt 
annat än det vi först trodde. 
Kanske är det så att berättel-
sen inte bara är en sedelärande 
berättelse, utan också berör 
själva kristendomens kärna 
om frälsningen. Genom att vi 
skall identifiera oss med den 
slagne mannen som behöver 
en hjälpande nästa, så anar 
vi att Jesus måste vara den 
främste av alla medmänniskor. 
Han är ju den nästa som aldrig 
sviker, inte ens när vi håller 
på att gå under i vår synd och 
skuld. Han gjuter vin och olja 
i våra sår och tar oss värdshu-
set, den kristna församlingen, 
där vi kan återhämta oss. Han 
betalar det fulla priset för vår 
frälsning genom att lida och 
dö på korset för vår skull. Och 
så blir vi påminda, även av 
denna liknelse, att den kristna 
trons främsta budskap inte 
handlar om vad vi skall göra 
och prestera, utan vad Jesus 
vill göra för oss. Att vinna 
evigt liv handlar ju främst om 
att våga släppa taget och låta 
sig omhändertagen av Jesus. 

Magnus Skredsvik
Präst i Skepplanda pastorat 

Betraktelse

Vem är min nästa?

ALPHA
– En chans att utforska
meningen med livet

Söker du svar på dina 
frågor? En Alpha-kurs 
ger dig möjlighet att 
diskutera och utforska 
grunderna i den kristna 
tron. Under 10 tillfällen 
träffar du andra  nyfikna 
i en avspänd miljö där 
inga frågor är för svåra... 
eller för lätta. 
Startar i Nödinge
den 21 september och i Surte 
den 15 september. Du som redan gått 
Alpha är välkommen att gå vidare i våra 
BETA-GRUPPER samma tider och platser

För mer info och anmälan ring: 
Harry H. 070-765 78 35, 
Reine B. 073-981 49 05, 
Göran A. 070-69 27 16. 

Följ med på en upptäcktsresa

Till minne

Vår käre Son och Bror

Roine Andersson
* 1/9 1961

+ 28/8 2009

Har lämnat oss i stor Sorg och Saknad

Mamma & Conny Carina, Peter, Dennis & Cecilia

Det finns inga ord för den saknad vi känner
Att Du lämnat oss är så svårt att förstå
Alla som känt Dig och vet hur Du var
Önskar så att Du bland oss fanns kvar
Men nu har Du gått dit vi alla skall gå
Med glädje vi minns allt det fina ändå

Vi saknar dej så

Tänk på
Cancerfonden!

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

Vill du hedra minnet av en
bortgången släkting eller 
vän? Ge då en minnesgåva
via Cancerfonden. De anhö-
riga får en hälsning från dig
– och cancerforskningen får
ett välkommet stöd i kampen
mot cancer. Meddela oss den
avlidnes namn och adressen
till närmaste anhörig.


