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

Läs kyrkoårets texter, Jos 1:10–11, Heb 11:13–16, Luk 20:37–38 och Ps 116:1–9, för söndag 1 

november 2020, Årgång 3, SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG - Vårt evighetshopp. 

 

Döden. 
Vi drabbas alla av döden. Är det värt att dö för livet? Är det värt att hellre dödas än att döda? Jag 

ställdes inför frågan när jag ville göra vapenfritjänst i stället för att göra militärtjänst. Jag var 18 år 

och behövde inför en utredare förklara och svara för mina tankar om döden, livet, ansvar för familj 

och samhälle. De ville veta om det var mitt samvete som påverkade mig eller om jag bara tagit 

andras åsikter. Jag hade läst Jesu undervisning, ”älska era fiender och be för dem som förföljer er” 

(Matt 5:44). Jag insåg att i min rädsla i en krigssituation, om jag stod med vapen i handen, skulle jag 

säkert döda för att rädda min familj, mitt samhälle. Mitt val var att jag hellre dödades utan vapen i 

min hand än att döda någon.  

 

Samtala om döden och livet. 
Vågar du och jag tala om döden med varandra, tala om självmord, död genom överdoser av alkohol 

och narkotiska preparat. Vågar vi tala om din och min död? Vi föds och vi dör. Och mellan födelse och 

död finns livet eller finns det något mer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du och jag är älskade av Gud! 
Gud vill att du, jag och alla människor tillsammans med hela skapelsen ska få leva i en evig kärleksfull 

gemenskap med honom. Gud vill göra slut på hat, hot, ondska, egoism i sin skapelse. När Gud på 

sjätte dagen i skapelseberättelsen  betraktade skapelsen såg Gud att allt var mycket gott (1 Mos 

1:31). Hela Bibeln berättar om hur Gud vill leda oss människor tillbaka till sin kärlek och omsorg. 

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, 24 

 

Vårt evighetshopp! 
Jesus besegrade dödens makt! Hur då tänker du 

kanske? Och du kanske fortsätter, dog inte Jesus 

slagen, hånad, korsfäst på ett kors tillsammans med 

förbrytare? Jag kan bara konstatera att du har rätt. 

Så var det. Men det började inte där och det slutade 

inte med Jesu död. Det börjar med Guds skapelse av 

allt vi kan se och även det vi inte kan se och 

fortsätter med Jesus uppståndelse från det döda och 

evigheten hos Gud. 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
https://equmeniakyrkan.se/skanninge
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Hänger Bibeln ihop? 
Har skapelseberättelsen (1 Mos 1:1-2:24) något att säga dig och mig idag? Ja, den beskriver det goda 

som Gud har skapat. Gud vill leva i harmoni och kärlek med hela skapelsen. Bibeln berättar vidare om 

Adam och Eva (människorna) som litar mera på sin kunskap än på Gud som format allt. Och om vi 

läser vidare ser vi hur ondskan ökar på jorden men också hur Gud lovar en räddning (frälsning). Gud 

handlar och samarbetar med människor som lyssnar och litar på honom. Vi kan läsa om, Noa (1 Mos 

6:5–11:32), Abraham och Israels folk (1 Mos 12–1 Mos 50:26), Mose och Israels folk (2 Mos–5 Mos 

34:12), Josua och Israels folk (Jos 1-Jos 24:33). Och Israels folk får så småningom en kung David som 

får löftet av Gud att Messias (Jesus) ska födas ur hans släkt (2 Sam 7: 8–16; Ps 89:4–5). Jesus är 

uppfyllelsen av Guds löften till Israels folk och till oss. Jesus är vårt evighetshopp! 

 

Kyrkoårets texter om evighets hopp. 
Texten Josua 1:10-11 är en del i berättelsen om Israels folks uttåg från sitt liv som slavar i Egypten 

och om hur Gud befriade folket och förde dem in till landet Gud lovade dem, först med Mose och nu 

med Josua. Nu var de på väg att gå över floden Jordan in till landet Gud lovat dem. De skulle göra sig 

beredda att gå. Är jag och du beredd att följa Jesus i våra liv? 

Texten Heb 11:13–16 talar om att leva här och nu med ett evighetshopp, att Gud har förberett ett 

bättre land i himlen.  

Att uppstå från det döda, är det på riktigt? Texten Luk 20:37-38, visar att uppståndelsen var en 

sanning även innan Jesus uppståndelse från det döda. ”Gud är inte en gud för döda utan för levande, 

ty för honom är alla levande” (Luk 20:38). 

 

                 Ps 116:1–9:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guds frid genom Jesus Kristus! 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 

 https://equmeniakyrkan.se/skanninge 

En bön: 

”Rannsaka mig, Gud, och känn 

mina tankar, 

pröva mig och känn min oro, 

se om min väg för bort från dig, 

och led mig på den eviga vägen”  

(Ps 139:23–24).  

Jag älskar Herren, ty han har hört min bön om förskoning. 

Han lyssnade till mig när jag ropade. 

Dödens snaror omgav mig, dödsrikets fasor nådde mig, jag var i nöd och förtvivlan. 

Jag åkallade Herren: Herre, rädda mitt liv! 

Herren är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig. 

Herren bevarar de oskyldiga, jag var hjälplös, och han räddade mig. 

Kom till ro, min själ, Herren har varit god mot mig. 

Han räddade mig från döden, mitt öga från tårar, min fot från att snava. 

Jag får vandra inför Herren i de levandes länder. 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
mailto:mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu
https://equmeniakyrkan.se/skanninge

