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TACKSÄGELSEDAGEN – Lovsång! 
Du är älskad! Gud älskar dig och sin skapelse och vill rädda dig och skapelsen genom Jesus Kristus! 

Läs kyrkoårets texter, Salomos vishet 7:15–22 (apokryfisk text), Jes 12:1–2, Kol 3:16–17, Luk 19:37–

40 och Ps 65:9–14, för söndag 11 oktober, 2020, Årgång 3, TACKSÄGELSEDAGEN – Lovsång. 

 

 

 

 

Vad har du att tacka för? 
Det finns mycket att tacka för. Tänk ut minst tio saker du kan vara tacksam för. Några exempel: Vi 

kan tacka för mat, vatten, fågelsång, solens värme, vindens sus, vänliga ord, en kram, säng att sova i, 

att kunna vila, vänner, grannar. Tacka för det du kan, som att gå, sitta, tala, se, höra, smaka, sova, 

känna glädje, känna sorg, känna frid. Tänk ut fler saker att vara tacksam för. Är det inte fantastiskt 

hur mycket vi bara tar för givet och glömmer att tacka för. 

Som man sår får man skörda – Ordspråk  
Jag tänkte på ordspråket ”som man sår får man skörda” när jag såg alla fält som sås och skördas runt 

Skänninge. Man förväntar sig att få skörda raps om man sår raps, vete om man sår vete.  I Jobs bok 

4:8 står det, ”Detta har jag sett: de som plöjer ondska, och sår ofärd, de får skörda det”. Vad bär ditt 

liv för frukt? Sår du ut nåd och kärlek eller sår du ut hat, hot, egoism, lögn.  

 

 

 

 

Jesus ger oss en ny chans, framtid och hopp! 
Jesus vill förlåta oss, dig och mig, ge oss en ny chans, en framtid och ett hopp, hur illa vi än har gjort. 

Jesus sade: ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör” (Luk 23:34), när de korsfäste honom. Jesus är 

full av nåd och sanning (Joh 1:14)! Du och jag behöver inte skörda det vi sått i våra liv. Jesus vill 

förlåta oss, ge oss en ny start. Inte för att vi förtjänar det utan för att Gud älskar oss och vill rädda dig 

och mig genom Jesus, Guds son. Här har vi verkligen något att tacka Gud för. 

Gud vill inte döma oss, Guds nåd gäller dig!  
Gud vill inte döma oss, utan rädda oss in i sin kärlek. ”Så älskade Gud världen att han gav den sin 

ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin 

son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror 

på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds 

ende sons namn” (Joh 3:16-18). Jesus nåd gäller dig, det gäller alla, oberoende om du bara stulit en 

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 
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kola eller känner att din synd är oförlåtlig, som att ha många människoliv på ditt samvete. Bekänn din 

synd för Jesus och bed Jesus att förlåta dig alla dina synder. 

Ett gott träd bär god frukt. 
Jesus är det goda trädet, vinstocken, och vi får vara dess grenar (Joh 15:1–17).  ”Så bär varje gott träd 

bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett 

uselt träd bära bra frukt” (Matt 7:17-18). 

Börja om med ditt liv, omvänd, innesluten i Jesus. 
När Jesus genom sin förlåtelse har tvättat dig ren inför Gud. Smutsa inte ner dig igen utan gör det 

som Hos 10:12 skriver: ”Så er sådd i rättfärdighet, skörda efter kärlekens lag, bryt er ny mark. Det är 

dags att vända sig till Herren, för att han skall komma och låta rättfärdighet regna över er”. 

 

 

 

 

Ett nytt liv, med Jesus som Herre och vägvisare till livet. 
”Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med 

psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i 

ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom” (Kol 3:16–17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Guds frid genom Jesus Kristus! 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 

 https://equmeniakyrkan.se/skanninge 

”Jag lägger mig ner i frid 

och sover. Du, Herre, 

låter mig bo i trygghet ” 

(Ps 4:9).  

”Förtrösta på Herren av hela ditt 

hjärta, och lita inte till ditt eget 

förstånd. Tänk på honom var du 

än går, så skall han jämna vägen 

för dig” (Ords 3:5–6). 

Bibelns ord om kärlek 
• Med evig kärlek har jag älskat dig, Jer 31:3 

• Han gläder sig över dig i sin kärlek, Sef 3:17 

• Så älskade Gud världen, Joh 3:16 

• Bevisade sin kärlek genom Kristi död, Rom 5:8 

• Ingenting kan skilja oss från Kristi kärlek, Rom 8:35-39 

• Vi känner Guds kärlek, tror på den, 1 Joh 4:16 

• Älska Herren med hela ditt hjärta, Matt 22:37 

• Älska din nästa som dig själv, Matt 22:39 

• Älska varandra som jag har älskat er, Joh 13:34-35 

• Kärleken är tålmodig och mild, 1 Kor 13:4–8 

• Lev i kärlek, så som Kristus älskat oss, 1 Joh 4:19 

• Kärleken till Gud är att hålla hans bud, 1 Joh 5:3 
 

Låt Jesus få 

besegra ondskan 

i världen genom 

att du och jag 

litar på Jesus och 

låter Jesus 

vägleda oss.  

Bed att Jesus tar 

hand om ditt liv! 
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