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Ett är nödvändigt!  
Du är älskad! Gud älskar dig och sin skapelse och vill rädda dig och skapelsen genom Jesus Kristus!  

Läs kyrkoårets texter, 5 Mos 4:29-31, Fil 4:10-13, Luk 10:38-42, Ps 123, för söndag 20 september, 

2020, Årgång 3, FEMTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Ett är nödvändigt. 

Vad är nödvändigt? 

Vad svarar du?  
 

Vad säger Jesus? 
I berättelsen, Luk 10:38-42, har Marta bjudit hem Jesus till sig och sina syskon. Det är bra att bjuda in 

Jesus. Har du bjudit in Jesus till dig?  När Marta vill ha hjälp av Maria att visa gästfrihet och ordna för 

Jesus säger Jesus till Marta: Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Det som 

är bäst, inte bara bra eller nödvändigt, utan det som är bäst. Har du och jag något viktigt att lära oss 

här?  

Vad hade Maria funnit som inte skulle tas ifrån henne? Hon satte sig vid Jesus 

fötter och lyssnade på Jesus undervisning. Jesus säger i bergspredikan: ”Sök först Guds rike och hans 

rättfärdighet så skall ni få allt det andra också” (Matt 6:33). 

Lyssnar du på Jesus och tar till dig Jesus undervisning? Jesus undervisning finns i 

de fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Maria ville höra på och lära av Jesus inte 

bara att han skulle besöka deras hem. Hur tänker du, är du nöjd med att höra om Jesus eller vill du 

lära känna honom personligen, genom att ta dig tid att sitta ner och lyssna på honom? 

Lyssna på Jesus idag! 
Hur kan vi lyssna på Jesus idag? Vi kan lyssna på Jesus genom att läsa evangelierna (Matt, Mark, Luk 

och Joh). Du kan lyssna när någon läser evangelierna för dig. Ni kan samlas i en mindre grupp och läsa 

Bibeln tillsammans och samtala om era erfarenheter och frågor. 

 

 

 
 

Omvänd – att följa Jesus! 
Vad händer med dina och mina värderingar och normer när vi får Jesus undervisning? Tycker du och 

jag att undervisningen är för radikal? Anser vi att vi bara behöver följa vissa av de saker Jesus lär oss?  

 

 

 

 

 

 

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 
 

Veckans ord, 18 

Det går att köpa inspelningar av Bibeln. På bibelbutiken.se finns nya testamentet att köpa, 

https://bibelbutiken.se/produkt/nya-testamentet-ljudbok/.  Har du smarttelefon eller surfplatta kan 

du ladda ner en bibel-app. Jag använder: Bibeln + Ljudbibeln YouVersion.                      Där kan du läsa 

och lyssna på bibeln när den blir uppläst. 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
https://equmeniakyrkan.se/skanninge
https://bibelbutiken.se/produkt/nya-testamentet-ljudbok/
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Vad gör Jesus undervisning med oss?  

Fundera över dina reaktioner.  

Fundera över ditt motstånd mot att följa det Jesus säger.  

Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet (Joh 14:6)! 

Jesus säger vidare: jag är läraren (Matt 23:10)!  

 

Att inte följa Guds kärlek. 
Texten i 5 Mos 4:29-31 säger att Gud är trofast men att vi inte kan handla hur som helst. Våra 

handlingar får konsekvenser. Israels folk får förmaningar att hålla sig till Israels Gud (5 Mos 4:21-28) 

och om de inte gör det kommer de att fördrivas från landet som Israels Gud gav dem.  De fördrevs 

men Gud överger inte folket och sitt förbund.  

Det finns hopp även när vi har gått fel väg. Vad ska vi göra? Vi, du och jag ska söka Gud 

med hela vårt hjärta, då ska Gud höra på oss om vi söker Gud med hela vårt hjärta och lyssnar på 

honom. 

5 Mos 4:29-31, 29Men där skall du söka Herren, din Gud, och du skall finna honom om du 

frågar efter honom [Gud] av hela ditt hjärta och med hela din själ. 30När du är i nöd och allt 

detta drabbar dig i kommande dagar, då skall du vända tillbaka till Herren, din Gud, och lyssna 

till honom. 31Ty Herren, din Gud, är en barmhärtig Gud, och han skall inte överge dig eller låta 

dig gå under. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med 

ed. 

Jesus, livets väg och källa! 
Paulus sitter fången i Rom, när han skrev Filipperbrevet, för att han förkunnar att Jesus är världens 

Herre och räddning. Fången Paulus skriver: ”Allt förmår jag genom honom [Jesus] som ger mig kraft” 

(Fil 4:13). Kan Paulus erfarenhet av Jesus hjälpa oss förstå vad som är bäst, det som är nödvändigt för 

att kunna leva? Maria lyssnade till Jesus, till de ord Jesus sa. Maria har valt det som är bäst (Luk 

10:42).  

Gemenskap med Jesus och varandra 
Innan och efter berättelsen om Marta och Maria i Luk 10:21-11:11 jublar Jesus över att barn ser det 

som visa och kloka inte uppfattar och texterna undervisar vidare om att tala med Gud (be), (lyssna på 

Jesus) och handla efter Guds vilja (leva efter Jesus undervisning). Luk 10:21: Jesus sa ”Jag prisar dig, 

fader, himlens och jordens herre, för att du dolt det för de lärda och kloka och uppenbarat det för 

dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt.” 

Luk 10:25. En laglärd fick till svar: Älska herren din Gud av hela ditt hjärta, själ, kraft, förstånd och din 

nästa som dig själv. Vem är min nästa undrade den laglärde och fick svaret genom berättelsen om 

den barmhärtiga samariern (Luk 10:29-37). Judarna såg ner på samarier och ville inte umgås med 

dem. 

Jesus visade att kvinnor är lärjungar genom att Maria får sitta ner och lyssna på Jesus som lärjungar 

gör och att alla människor tillhör gemenskapen med Gud genom att ta samarier som ett gott 

exempel på vår nästa.  

Guds frid genom Jesus Kristus! 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 

 https://equmeniakyrkan.se/skanninge 

”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/
mailto:mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu
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