
Skänninge Missionskyrka  Veckan ord: vecka 34, 2020 

 Pastor: Mats Wedberg  

 1 

 

Veckans ord, 14 
Tro och liv! 
Gud älskar dig. Gud älskar sin skapelse och vill rädda dig och skapelsen genom Jesus Kristus. Läs 

kyrkoårets texter: Jes 1:10-17, Jak 1:22-25, Matt 23:1–12, Ps 143:6–10, för söndag 23 augusti, 2020, 

Årgång 3, ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Tro och liv. 

Tro och liv! 
Tro och liv, hör det ihop? Är din tro, din uppfattning något du lever efter eller är det en utopi som 

skulle vara bra om andra lever efter? 

 

 

 

 

När Jesus kritiserar de skriftlärda och fariséerna för att de satt sig på Mose stol (Matt 23:1–12), var 

kritiken inte deras tro utan deras sätt att leva. Jesus sa: lev inte som de lever. Mose stol är namnet på 

predikstolen som finns i synagogan, där den som förklarade bibeltexten satt.  

I texten från Jesaja 1:10-17 säger Gud genom Jesaja: ”Tvätta er, rena er! Låt mig slippa se era illdåd. 

Sluta göra det onda och lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte. För den 

faderlöses talan, skaffa änkan rätt” (Jes 1:16-17). 

Gud vill tvätta oss rena från synden genom sin nåd, det kan vi inte göra på något annat sätt än att ta 

emot Jesus Kristus som vår personliga Herre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du får gärna höra av dig med 

kommentarer och tankar.  

Sprid gärna veckans ord till andra. 

Veckans ord finns på hemsidan 
https://equmeniakyrkan.se/skanninge 
 

Tro och liv hör ihop. Tro och liv bör hänga ihop även i 

politiken.  Jag vill se, politiker som inte bara talar för 

en åsikt utan själv är övertygad om sin åsikt och 

kämpar för den politik den tror på, inte följer 

opinion, utan drivs av en inre övertygelse. När vi 

röstar vet vi vad politikern står för, det vet vi inte om 

politikern ändrar åsikter för att följa opinionens 

vindar. 

Vågar jag lita på det Jesus lär mig 

och följa det? Det brottas jag 

fortfarande med. Men det har nu 

fört mig till Skänninge som pastor. 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
https://equmeniakyrkan.se/skanninge
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Att leva efter sin tro, övertygelse! 
Vi kristna måste drivas av en ”inre övertygelse”, av Guds ande som ger oss kraft och visdom och 

mycket mer. 

 

 

 

Vi kristna måste ta bort bjälken i våra egna ögon (Matt 7:3–5), våga se våra egna brister och be Jesus 

om hjälp att handla kärleksfullt mot människor, svaga, papperslösa, barn, tiggare. (Bjälke är en tjock 

timmerstock som kan bära stora tyngder). Jesus säger till oss, älska dina fiender och be för den som 

förföljer dig (Matt 6:43-45). Att vara kristen handlar om ett nytt liv där Guds kärlek får vara 

drivkraften för ditt om mitt handlande. 

Nåd! 
Frälsningen, Guds räddning är av nåd, varför har det då betydelse hur jag lever? Kan jag inte bara lita 

på Guds nåd? Rom 10:9–10; Rom 10:1–13; Joh 1:14-18.  ”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av 

er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans 

verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt 

oss till” (Ef 2:8–10). 

Livet i gemenskap, livet i tro. 
Det har betydelse hur du lever som kristen. Tänk dig relationen med Gud som ett äktenskap. Av nåd, 

kärlek får man gifta sig med sin make/maka. 

Ett äktenskap börjar med att man lovar varandra evig trohet, men det innebär inte att äktenskapet 

håller för evigt. Hur makarna sedan lever och vårdar varandra har stor betydelse för om kärleken 

växer och äktenskapet håller. 

 

 

 

 

Bara för att Gud är kärleksfull och nådig och vill upprätta oss människor till evigt liv, evig relation med 

honom, innebär det inte att du och jag kan leva hur som helst efter att vi tagit emot nåden. Gud vill 

att vi besvarar Guds kärlek och nåd genom att dela kärleken och nåden vidare.  

Kristet liv. 
Paulus skriver i Rom 12:3–21, att de kristna är en gemenskap, en kropp, Kristi kropp, som är till för 

varandra, som ska hålla fast vid det goda och visa varandra ömsesidig aktning. En gemenskap som 

besegrar det onda med det goda (Rom 13:21). Kristna är en gemenskap med Gud som genom Guds 

nåd gestaltar Guds närvaro i våra samhällen genom de olika gåvor som Guds ande ger kristna att 

förmedla. 

Guds frid genom Jesus Kristus! 
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