
Hej!

Hoppas, att hälsan står dig bi! Det vi kan göra är att fortsätta våra böner för 
människorna, världen och kyrkan. Att vi som kyrka bär tröst och hopp åt alla. 

Hög, stolt och vacker, sträckande sin 
långa hals mot solen! En morgon 
upptäckte jag en solros i ett hörn av 
trädgården. En sådan glädjande syn! 
Det franska ordet för solros är 
”tournesol”, vilket betyder ”vänder sig 

efter solen”. Solrosor är inte 
bara vackra att titta på, 
solrosen absorberar faktiskt 
gifter också. Miljontals solrosor 
planterades därför ut efter att 
den förödande tsunamin 
förstörde kärnreaktorer i 

Fukushimas kraftverk i Japan. 

Den 24 augusti har Bartolomeus namnsdag. I bondeåret var det nu som 
hösten startade. Namnet finns med i 
almanackan till åminnelse av Jesus apostel 
Bartolomeus (i Bibel 2000 skrivs hans namn 
Bartolomaios efter den grekiska formen) och 
dagen var helgdag fram till år 1772. 
Bartolomeus är en grekisk-latinsk form av 
ett bibliskt namn med betydelsen ’Talmajs 

son’. Bartolomeus är i dag ett mycket ovanligt namn i Sverige. Anledningen 
till att namnet ändå lever kvar i almanackan är för att det är en så kallad 



märkesdag i bondeåret, en dag då man skulle börja eller avsluta något. 
Barsmässan (även kallad bärsmässa, bartelsmässa, balsmäss, bertilsmässa, 
bertelsmässa och bärtelsmässa) angav början på hösten och höstsysslorna.

Söndag 29 augusti är det trettonde söndagen efter trefaldighet. Dagens tema 
är ”Medmänniskan”. Vi är inte ”bara” människor, vi är också medmänniskor. 
Och alla har vi medmänniskor omkring oss. Ibland ser vi dem, men vi ser dem 
ändå inte. Vi går förbi dem. Jesus vill hjälpa oss 
att upptäcka den som vi kan hjälpa.  Han talar 
om vår Nästa, den människa som kommer i vår 
väg och som behöver oss! I Johannesevangeliet kan 
vi läsa: ”Mitt bud är detta: att ni skall älska 
varandra såsom jag älskar er.”

På nästa sida kan du läsa söndagens texter. 

Många hälsningar från Suzanne

GAMMALTESTAMENTLIG Första Moseboken kapitel 4, vers 8-12  Kain sade till sin bror 
Abel: ”Kom med ut på fälten.” Där överföll han sin bror Abel och dödade honom. 
Herren sade till Kain: ”Var är din bror Abel?” Han svarade: ”Det vet jag inte. Skall jag ta hand 
om min bror?” 
Herren sade: ”Vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. 
Förbannad skall du vara, bannlyst från marken som öppnat sin mun för att ta emot din brors 
blod, som du har utgjutit. 
Om du odlar marken skall den inte längre ge dig sin gröda. Rastlös och rotlös skall du vara 
på jorden.” 

EPISTEL Första Johannesbrevet kapitel 4, vers 7-10 Mina kära, låt oss älska varandra, ty 
kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. 
Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. 
Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få 
liv genom honom. 
Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som 
försoningsoffer för våra synder. 

 EVANGELIUM Lukasevangeliet kapitel 10, vers 23-37 Sedan vände han sig till lärjungarna 
och sade enbart till dem: ”Saliga de ögon som ser vad ni ser. 
Jag säger er: många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och 
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velat höra det ni hör, men fick inte höra det.” 
En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: ”Mästare, vad skall jag göra för 
att vinna evigt liv?” 
Jesus sade: ”Vad står det i lagen? Hur lyder orden?” 
Han svarade: 'Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och 
med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.' 
Jesus sade: ”Det är rätt. Gör det, så får du leva.” 
För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: ”Och vem är min nästa?” 
På den frågan svarade Jesus: ”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev 
överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan 
försvann de och lät honom ligga där halvdöd. 
En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick 
förbi. 
På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och 
gick förbi. 
Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av 
medlidande. 
Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom 
på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. 
Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och 
kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ 
Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” 
Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå du och gör som 
han!”


