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Veckans ord, 9 

 
 

 

 

 

Efterföljelse 
Gud älskar dig. Gud älskar sin skapelse och vill rädda dig och skapelsen genom Jesus Kristus.  

Vilka ger dig dina influenser och avgör hur du tänker? 

Vi påverkas alltid! Vilka låter du påverka dina livsval? 

Lyssnar du på Jesus och låter Jesus leda dig i din vardag, i dina beslut? 

Vilka lyssnar du på? 
 

 

 

 

Läs kyrkoårets texter för söndag 19 juli, sjätte söndagen efter trefaldighet, med temat ”Efterföljelse”: 

1 Kung 19:19-21, 1 Kor 9:19-26, Luk 9:51-62 och Ps 15. Texterna berättar om Elia, David, människor 

runt Jesus och Paulus efterföljelse. 

Kärleken är en stark kraft, starkare än hat! 
När jag träffat min blivande fru i Ängelholm, 120 mil från Vännäs där jag bodde, åkte jag ofta till 

henne trots avståndet.  

 

 

 

 

Kärleken 
Jesus säger, ”älska era fiender och be för dem som förföljer er” (Matt 5:44). Kärleken övervinner hat. 

- ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör” sa Jesus när han hånades, misshandlades och korsfästes 

(Luk 23:34).  

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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Man kan inte ge det man inte har.  
Är man fylld av hat ger man ut hat. ”Munnen säger vad hjärtat är fullt av” (Matt 12:34). Bemöter man 

hat, hot och våld, med hat, hot och våld växer hatet.  

 

Jesus visade och gick själv kärlekens väg.  
Jesus mötte människor med nåd, förlåtelse och upprättelse men det kostade honom döden på ett 

kors. Jesus död är vår räddning när han tog alla världens synder på sig och även mina och dina 

synder. Jesus uppväcktes från det döda av Gud och öppnade vägen till Gud, till det eviga livet. 

Det eviga livet, i ”efterföljelse”, började spridas över jorden av Jesus lärjungar. Kärleken, Guds kärlek, 

visar sin seger över ondska och hat. Det är igenom Guds kärlek som du och jag lever våra liv och får 

kraft att möta människor med kärlek. Kärleken kommer från Gud själv. I 1 Kor 13:4–7, beskriver 

Paulus kärleken. ”Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte 

uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den 

finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt 

uthärdar den”. Vi får ta emot Guds kärlek som Guds älskade barn inte för att vi är rättfärdiga i egen 

ansträngning utan för att vi blir rättfärdiga genom att ta emot nåden som Jesus ger oss.  

 

Lev i kärlek. 
David frågar i Psalm 15: vem får gästa hos den högste, [Gud], och svarar, den som gör det rätta, alltså 

lever i kärlek till Gud och till sin nästa (Matt 22:36-40). 

Prioritera Guds rike. 
Elia går på Guds uppdrag och kallar Elisha till profet, Guds budbärare. Elisha slaktade oxarna, offrade 

och lämnade allt för att följa sitt uppdrag från Gud.  (1 Kung 19:19-21). 

Paulus möter Jesus på vägen till Damaskus (Apg 9) och genom sitt möte med Jesus börjar han sitt 

uppdrag att bära ut Guds kärlek. Paulus skriver att han gör sig till allas slav för att kunna vinna så 

många som möjligt och att han avstår allt annat för att vinna det eviga målet, Guds rike. (1 Kor 9:19-

26). 

I Luk 9:51-62 möter vi Jesus lärjungar och andra människor. Jesus är på väg till sitt upptagande till 

himlen, alltså korsfästelse, död och uppståndelse. Jesus vill att man ska se offret som krävs för att 

”efterfölja” honom men också se målet, Guds eviga kärlek, Guds rike. Vi når Guds rike genom rätt 

prioritering, den som står i bergspredikan Matt 5–7, ”Sök först hans rike och hans rättfärdighet” 

(Matt 6:33). 

Vad prioriterar du först i ditt liv? 

Jesus är full av nåd och sanning (Joh 1:14). Får Jesus vara din viktigaste och högste ledare?  

”Be, så skall ni få. Sök, så skall du finna. Bulta, så skall dörren öppnas” (Matt 7:7). ”Allt vad ni vill att 

människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Matt 7:12). 

Guds frid genom Jesus Kristus! 
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