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Att leva tillsammans! 
Du är älskad! Gud älskar dig och sin skapelse och vill rädda dig och skapelsen genom Jesus Kristus! 

Läs kyrkoårets texter Tob 10:7–13 (apokryfisk text), 1 Mos 18:1–8, 2 Tim 1:3–5, Matt 13:53–57 och 

Ps 68:5–7, för 25 oktober 2020, Årgång 3, TJUGONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att leva 

tillsammans. 

Hela skapelsen en gemenskap! 
Vi börjar förstå vattnets kretslopp, regn, snö, bäckar, floder, sjöar, hav och åter till regn. Alla växter, 

djur, människor är beroende av vatten, samma vatten. Det som händer på ena sidan jorden påverkar 

klimat, vindar och livsmöjligheter på andra ställen på jorden. Jordens plats i universum gör att solen 

värmer lagom, månen ger ebb och flod. Växter, svampar, skalbaggar, maskar, bin, flugor alla behövs 

för att Guds skapelse ska vara en plats där vi kan leva tillsammans.  

 

         

 

 

Jag kan själv, jag vill bestämma själv, jag är unik. 
Vi lever och formas genom den gemenskap vi tillhör! Ett litet barn säger, jag kan själv och det 

betyder att barnet vill göra det själv. Det är nödvändigt att barnet både får försöka och misslyckas 

och försöka igen tills det kan. Tänk hur viktiga barnets, föräldrar, syskon, förskollärare, vänner och 

grannar är för barnets utveckling. Vi behöver stöd och uppmuntran för att utvecklas till den unika 

person du och jag är. Vi lever inte i ett tomrum, vi lever i en gemenskap och formas av den.  

 

 

 

 

Gemenskapen med Jesus formar dig! 
Du vet inte vem du är förrän du mött Jesus! Det sägs ofta idag att vi är individer som får göra som vi 

vill. Vi ska förverkliga oss själva. Där är vi lurade. Vi hör ihop inte bara som familj, släkt utan som 

mänsklighet. Vi är alla skapade till Guds avbild (1 Mos 1:27). Vi är skapade för att leva tillsammans i 

gemenskap med Gud. 

Gud vill att vi lever i kärlek. 
Den gyllen regeln, ”Du skall älska din nästa som dig själv”, står i Matt 22:39, Luk 6:31 och är Jesus 

undervisning hur vi ska leva i gemenskap med Gud och varandra. Paulus skriver i Rom 13:8–10 om 

vad den gyllene regeln är:  

 

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, 23 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
https://equmeniakyrkan.se/skanninge
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”Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har upp-

fyllt lagen. Buden Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall 

inte ha begär och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din nästa som dig 

själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.”  

Paulus undervisar vidare om kärleken i Ef 5:21 och skriver: ”Underordna er varandra i vördnad för 

Jesus Kristus.” Hela sammanhanget EF 5:21-33 handlar om att leva i kärlek för sin nästa, sin familj, sin 

livskamrat och att det visar på hur Jesus älskar kyrkan. Kyrkan är i Bibeln de människor som lever i 

gemenskap med Jesus, inte byggnaden.  

Kyrkoårets texter, att leva tillsammans. 
• Tob 10:7–13: Handlar om familjerelationer.  

• I 1 Mos 18:1–8 ser Abraham Herren (Gud) i tre män. Vi har lärt oss om Gud, att det är en 

gemenskap med Fadern, Sonen Jesus och den heliga Anden. Hur kunde Abraham se att dessa 

tre män är Herren? 

• I 2 Tim 1:3–5 skriver Paulus om sin glädje över gemenskapen med Timoteus.  

• I Matt 13:53–57 undervisar Jesus så att människorna i hans hembygd häpnar. Men de blev 

inte stolta över Jesus förmåga utan de blev avundsjuka. Hur tänker du om Jesus? Får Jesus 

vara den han är eller vill du förminska honom? Hur tänker du om människor i din gemenskap, 

får de växa och utveckla sina förmågor eller kväver du och din gemenskap deras möjlighet att 

utvecklas? 

• Jag citerar Ps 68:5–7:  

 

 

 

 

 

 

 

Lilla Bibeln. 
Joh 3:16 kallas lilla Bibeln: ”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.” Jag vill också kalla bönen, Vår Fader, Matt 6:9–13; Luk 

11:1–4, för lilla Bibeln. Bönen handlar om att leva tillsammans! I bönen visar vi vår kärlek till Gud, till 

Guds skapelse, till var och en som står i skull till oss. Bönen handlar om att leva tillsammans i en 

gemenskap, med Gud, varandra och skapelsen. Bönen uppmanar oss att förlåta dem som står i skull 

till oss för att återupprätta gemenskapen med Gud och varandra. 

 

 

 

 

 

 

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). 

”Sjung till Guds ära, lova hans namn,  

hylla honom som rider på molnen! 

Herren är hans namn, jubla inför honom, 

de faderlösas fader, änkornas försvarare, 

Gud i sin heliga boning. 

Gud ger de ensamma ett hem 

och de fångna frihet och lycka, 

men upprorsmännen får bo i öknen.” 
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