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

kyrkoårets texter, Am 9:11–15, 1 Kor 1:10–13, Joh 17:18–23, Ps 95:1–7, för söndag 13 september, 

2020, Årgång 3, FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Enheten i Kristus. 

Om ni ändå ville lyssna till honom [Jesus] i dag!  
Jag ser ”enheten i Kristus” som en bön, en längtan som Gud ska förverkliga. I hela kapitlet Joh 17, 

läser vi hur Jesus ber för sina lärjungar och för oss som kommer till tro genom deras vittnesbörd om 

att vi ska bli ett, för att Guds kärlek ska vara i oss (Joh 17:26).  

Jag uppfattar att: enheten i Kristus handlar om att Gud vill låta sitt rike växa fram i våra hjärtan.  När 

Guds kärlek formar om dina och mina tankar att se på varandra och hela skapelsen med Guds nåd 

och sanning växer Guds rike fram mitt ibland oss. Jag citerar Ps 95:6–7, ”Kom låt oss falla ner och 

tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare, ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord. Om ni 

ändå ville lyssna till honom i dag!” 

Jesus, krisernas hopp!  
Som rubrik för min predikan över texterna på söndag 13/9 har jag satt ”Jesus, krisernas hopp”. Här 

vill jag försöka förklara vad jag menar med den rubriken. 

Kris 
 

 

Coronapandemi en kris: De två kinesiska skrivtecken som används för att skriva kris är: tecknet för 

fara/farlighet och tecknet för möjlighet/chans/risk. Tänk om Coronapandemin och den kris den 

medfört kan få oss att ändra livsstil och göra nya livsval? 

Vi hör om, anar och ser miljökrisen. Det är luft som förstörs, vatten som förorenas, global 

uppvärmning av hela jorden, havsnivån som höjs genom att glaciärisar smälter. Det är arter av djur, 

fiskar, växter, bin mm som försvinner eller är hotade genom att deras livsmiljö förändras eller 

förstörs.  

 

 

 

Du och jag läser, hör och ser relationskriser. Relationskriser handlar om hur du och jag tar hand om 

varandra och våra barn men kan också beskrivas med ord som: skjutningar, mord, bränder, 

sprängningar, flyktingar, skilsmässor, kvinnomisshandel, psykisk eller fysisk misshandel. 

Relationskrisen kan förstås som ungdomar, kvinnor och män som tycker att livet är meningslöst. 

Människor i vår släkt, vänkrets, församling som inte orkar leva, utan tar sitt liv. Barn som inte 

upplever att de är älskade av någon. 

 

 

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 
 

"Kris" skrivs på kinesiska med tecknen [wei] + [ji], som betyder 

"fara/farlighet" respektive "maskin/möjlighet/chans/risk".  

Veckans ord, 17 

Kristnas kris i västvärlden: Kristna som tror att de inte har någon 

betydelse i dagens samhälle. Kristna som tror att tron är en privat sak. 

Kristna som anser att var och en får tro som de vill. 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
https://equmeniakyrkan.se/skanninge
https://www.google.com/search?q=kinesiska+tecken+f%C3%B6r+kris&rlz=1C1GKLA_enSE768SE783&sxsrf=ALeKk01SiIup2bTuW-XtufKtBLFNP6h4dw:1599205032397&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ia1iurVIsintdM%252CmIeeyNQwBALXfM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSSOFh_lrlcbF5VH9oNSV-N4KMNDw&sa=X&ved=2ahUKEwj7xoP__s7rAhVEmYsKHQUeCggQ9QF6BAgJEAM#imgrc=ia1iurVIsintdM
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Allting går sönder när vi inte bryr oss om varandra och att Guds skapelse ska hållas ren. Hur ska vi 

kunna få hjälp? Är det vi människor, du och jag som är ansvariga för det som sker? Ja, det är vår 

egoism, vårt begär att tjäna något på andras bekostnad. Vårt begär att tillfredsställa den lust, vi, du 

och jag känner utan att ta hänsyn till vilka som skadas och förstörs genom mitt och ditt handlande. 

Vända om! Vända om till Gud! 
Vi du och jag behöver vända om och börja tjäna Gud, där vinsten är att få leva i Guds kärlek. Leva 

efter Guds vilja som vi ber i bönen ”Vår Fader”: ”Låt din vilja ske på jorden så som i himlen” (Matt 

6:10). Vinsten är att vi själva få må bra. Vinsten är att hjälpa andra och se att de får det bra. Vinsten 

är att se att vatten och luft inte förbrukas utan brukas så att det inte förstörs.  

Jesus, krisernas hopp! 
Finns det något hopp? Jag klarar inte det här, tänker jag och troligen också du. Är det hopplöst? Nej, 

Jesus visar oss vägen: Jesus är vägen, sanningen och livet (Joh 14:6). Jesus är läraren som ger oss 

kraften att leva på riktigt. 

 

 

 

 

 

Det låter för enkelt! Jag förstår inte hur det ska gå till? 
När Jesus dog och uppstod från det döda var det för din och min skull. Vi, du och jag, fick möjlighet 

att börja om med våra liv. Vi fick möjlighet att be om förlåtelse och få förlåtelse av Gud själv. Det 

innebär inte att vi får fortsätta att leva hur som helst. Vi får ta emot och ska ge vidare nåd och 

förlåtelse. Att älska Gud före allt annat ger en relationen med Gud som formar ditt och mitt hjärta att 

älska vår nästa som oss själva. Relationen med Gud ger också kärlek till Guds skapelse. Vi får nåden 

att förvalta Guds skapelse, inte som nu, att förbruka och förstöra den. (Matt 22:37-40). 

Var har du ditt hjärta? 
”Mer än allt annat – vakta ditt hjärta, ty ditt hjärta styr ditt liv” (Ord 4:23). Låt inte kärleken till 

pengar styra ditt liv. Du blir inte lyckligare av mycket pengar. Kärleken till pengar är det som driver 

krig, knarkaffärer, prostitution, miljöförstöring, mm. (Tim 6:7–11).  Sök Guds rike och Guds kärlek, 

Matt 6:24-34. (Mammon kan förstås som din rikedom, där du har ditt hjärta). 

Guds frid genom Jesus Kristus! 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 

 https://equmeniakyrkan.se/skanninge 

Samhällskris: Ett samhälle som ropar på någon stark som styr upp allt. Jag hörde till ock med en 

kvinna som sa: Vi behöver en Hitler som ser till vårt samhälle. En Hitler som tar hand om vårt 

samhälle och inte släpper in tiggare och flyktingar.  

Jesus är kärleken, den kraft som detta land och hela världen behöver! Det är inte 

Hitler som kvinnan i sin okunskap, sitt oförstånd ropar efter. Jesus är den som har 

all makt och visar oss i ord och handling hur vi ska leva med varandra. 
Jesus, kanske du tänker, vad kan han göra? Jesus säger: ”Åt mig har getts all makt i 

himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i 

Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud 

jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18–20). 

Hjälp!  

”Mer än allt annat – vakta 

ditt hjärta, ty ditt hjärta 

styr ditt liv” (Ord 4:23).  

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