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Veckans ord, 16 
 

Medmänniskan! 
Gud älskar dig! Gud älskar sin skapelse och vill rädda dig och skapelsen genom Jesus Kristus! Läs 

kyrkoårets texter, Jer 38:7–13, Rom 12:16–21, Matt 7:12, Ps 103:1–6, för söndag 6 september, 2020, 

Årgång 3, TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Medmänniskan. 

 

Medmänniskan-Gyllene regeln 
Vi, du och jag, tillhör en gemenskap med alla människor! Jesus lär oss gylleneregeln: ”Allt vad ni vill 

att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna 

säger” (Matt 7:12). Medmänsklighet kan också beskrivas så här: jag citerar Rom 12:21:”Låt dig inte 

besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.” Rom 12:16-21 låter dig och mig förstå 

mer utförligt vad gyllene regeln vill säga.  

Vi hör ihop. 
Jag och min fru har barn och barnbarn, vi vill att våra barn och barnbarn ska komma överens, vara 

snälla med varandra och hjälpa varandra. De har ju DNA från samma föräldrar, vi hör ihop biologiskt, 

vi är en familj.  

 

 

 

 

 

Jesus lär oss att vi hör ihop. 
Jesus lär oss att säga ”Vår Fader” om Gud vår pappa i bönen ”Vår Fader” (Matt 6:9–15, Luk 11:1–4). 

Har vi samma Pappa är vi syskon och har ”Guds DNA”. 

  

Jesus vår broder och Gud! 
Jesus är vår broder men är mycket större än oss människor. Jesus fanns till innan skapelsen, är vår 

bror men också Gud. Jesus säger: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden” (Matt 28:18), en 

makt Jesus har fått av sin Pappa, Gud som har skapat allt tillsammans med Jesus och den heliga 

Anden.  

 

 

 

 

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 
 

Här börjar det svindla för mig. Nu anar jag Guds storhet. 

Vi har alla ”Guds DNA”. Gud har skapat dig och mig. 

Oberoende av ras, religion, nationalitet, ålder, kunskap, 

hör vi alla ihop. Vi har alla samma Far (Gud) och 

storebror (Jesus) och lever i samma ande, Guds heliga 

Ande.  

Johannesevangeliet 1:1–18, berättar att Jesus var med 

redan innan skapelsen, innan begynnelsen och beskriver 

Guds son, Jesus, som Ordet, genom vilket allt blev till.  

 Innan allt  

blev till. 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
https://equmeniakyrkan.se/skanninge


Skänninge Missionskyrka  Veckan ord: vecka 36, 2020 

 Pastor: Mats Wedberg  

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texterna, Jer 38:7–13, Rom 12:16–21, Matt 7:12, Ps 103:1–6, behandlar på olika sätt 

medmänsklighet, att leva som Guds barn, medborgare i Guds rike.  

Vem är jag? Får jag vara med? Jag kan inte tro! 
Vill du vara Guds barn och medborgare i Guds rike? Jesus säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda 

av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt 

hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt” (Matt 11:28-30). 

Tvivlar du på att Jesus finns? Tvivlar du på det Bibeln berättar? Tro inte att du behöver förstå allt. Bed 

till Jesus att han låter dig på något sätt uppleva hans närvaro, hans ljus och kärlek i ditt liv. Bed till 

Jesus! Bed ärligt till Jesus, använd dina egna ord och tankar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guds frid genom Jesus Kristus! 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 

https://equmeniakyrkan.se/skanninge 

1I begynnelsen fanns Ordet [Jesus], och Ordet [Jesus] fanns 

hos Gud, och Ordet [Jesus] var Gud. 2Det fanns i 

begynnelsen hos Gud. 3Allt blev till genom det, och utan 

det blev ingenting till av allt som finns till. 4I Ordet [Jesus] 

var liv, och livet var människornas ljus. 5Och ljuset lyser i 

mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. 

14Och Ordet [Jesus] blev människa och bodde bland oss, 
och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen 
får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.  (Joh 
1:1–5, 14) 

Lärjungen Johannes vittnar om Jesus och skriver i 1 Joh 1:1–5: 

1Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat 

och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende: livets ord. 2Ja, livet blev synligt, vi har sett 

det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och blev synligt 

för oss. 3Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår 

gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. 4Detta skriver vi för att 

vår glädje skall bli fullkomlig. 

Bed att Jesus tar hand om ditt liv och leder dig. Jesus är vägen till Gud, 

sanningen om Gud och livet i Gud (Joh 14:6).   

När du och jag låter Jesus leda oss i våra liv blir Davids psalm 103:1–6 också 

vår lovsång till Gud. Jag vet att livet som kristen inte är utan problem, 

prövningar, sjukdomar, sorger och död men jag vet att Jesus är med mig i 

dem. Jag litar på att Jesus leder mig på rätt väg i det liv som är mitt. 

Bön 
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