
Skänninge Missionskyrka  Veckan ord: vecka 25, 2020 

 Pastor: Mats Wedberg  

 1 

 

Veckans ord, 8 

 
 

 

 

 

 

Skapelsen! 
 

 

 

Gud älskar sin skapelse och vill rädda dig och skapelsen genom Jesus Kristus. Läs kyrkoårets texter för 

midsommardagen lördag 20 juni, med temat ”skapelsen”: 1 Mos 9:8–17, Kol 1:21–23, Mark 6:30–44 

och Ps 104:1–13. 

Skapelsen – Guds mäktiga gemenskap, där allt samverkar. Gud såg att allt var mycket gott när Gud 

fullbordat skapelsen (1 Mos 1:31). Människan litade mer på ormen än på Gud och mycket av den 

goda gemenskapen gick sönder och ondskan tilltog (1 Mos 3–9, 1Mos 6:5).  

Gud har återupprättat sin goda gemenskap med människan och sin skapelse, genom Jesu död och 

uppståndelse. Vi, du och jag behöver bara ta emot förlåtelsen. Gud ger det gratis. ”Så älskade Gud 

världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt 

liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas 

genom honom [Jesus]. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, 

eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn” (Joh 3:16-18).   

 

Tecken på Guds närvaro och människors möte med Gud. 
Svenska flaggan – gult kors och blå botten. Korset – en grym torterande avrättningsmetod som blev 

det eviga livets symbol genom Jesus uppståndelse från det döda. Regnbågen – ett förbundstecken, 

för ett evigt förbund, från Gud till alla levande varelser att Gud aldrig mer ska dränka hela jorden (1 

Mos 9:8–17). 

 

  

 

 

Du får gärna höra av dig med 

kommentarer och tankar.  

Sprid gärna veckans ord till andra. 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Mark 6:30–44 Jesus och lärjungarna drog sig undan för att vila.  
Lärjungarna var trötta. Jesus hade skickat ut lärjungarna två och två med uppdraget att predika att 

alla skulle omvända sig till Gud och gett dem makt att bota sjuka och driva ut demoner. Nu kom de 

tillbaka till Jesus, trötta och fulla av intryck.  De drog sig undan till en folktom plats för att kunna vila, 

för det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta (Mark 6:31). 

 

 

 

 

 

När Jesus och lärjungarna skulle vila sig möttes de av 5000 män plus kvinnor och barn som det står i 

Matt 14:13-21. Jag tänker att det var lika många kvinnor som män och ca ett barn per kvinna. Då blir 

det 5000 män, 5000 kvinnor och 5000 barn alltså 15 000 personer. Mjölby kommun har 27 758 

innevånare 31 dec 2018. Det hade alltså samlats halva Mjölby kommun på en öde trakt bara för att få 

möta Jesus. Globen i Stockholm rymmer när det spelas ishockey 13 800 åskådare, annars 16 000 

människor. Jesus fyllde alltså Globen i Stockholm med människor utan reklam och Facebook.  

Innan Jesus skickar hem folket ger han bröd och fisk åt alla människor så de blir mätta. Vi räknar att 

matportioner kostar ca 100 kr/st, då kostar maten om man skulle köpa in den 100 kr * 15 000 

personer = 1. 500 000 kr, men Gud gör inget halvhjärtat för maten räckte och blev över, det blev 12 

korgar över med bröd och fisk. 

Jesus kunde ha sagt att de var trötta och behövde vila, men Jesus fylldes av medlidande när ha såg 

den stora skaran människor och undervisade dem länge (Mark 6:34).  

Vad undervisar Jesus om? 
Sammanfattningen av Jesu undervisning är: ”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” (Luk 

10:27; 5 Mos 6:4–5; Matt 22:37–40). Jesus säger, älska dina fiender och be för dem som förföljer dig” 

(Matt 5:44).  Samla inte skatter på jorden utan i himlen, för där din skatt är, där kommer också din 

första prioritet vara (Matt 6:21). Tänk dig att du är med och får Jesus undervisning från 

bergspredikan Matt 5–7 och ser sjuka bli friska, lama gå mm och innan du ska gå hem bjuder Jesus 

och lärjungarna på fem bröd och två fiskar som räcker till 15 000 personer, alla äter och blir mätta 

och det blir tolv korgar över. 

Dessa människor möter kraften och möjligheten från Gud, skaparen, genom Jesus, Guds son. 

Är Jesus aktuell i dag? Kan Jesus hjälpa mig och dig? Du kan be till Jesus med egna ord eller be så 

här: Jesus om du finns, du som älskar mig, visa mig din väg och hjälp mig att följa dig.  

Brottas du med Gud och har svårt att tro och lita på honom? Jag vill rekommendera Lina Mattebos 

morgonandakter i P1, du kan lyssna på henne i datorn eller mobilen. Hon beskriver sin brottning med 

livet och med Gud. Några exempel på teman: ”Jesus är nära?” ”Var inte rädd.” ”Jesus min vän?” ”En 

Gud som överraskar.” 

Guds frid genom Jesus Kristus! 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 

Globen rymmer 16 000 

människor och vid hockey spel 

rymmer den 13 800 åskådare 

Det samlades mycket folk kring 

Jesus, Mark 2:2, 3:32, 4:1, 5:21, 

8:1, 9:14. 
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