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Markus 16:15 

Gå ut överallt i världen och förkunna 

evangeliet för hela skapelsen



introduktion 

Varför gör vi en serie om hållbart lärjungaskap?

Kan vi som församling göra skillnad för skapelsen?  

Varför inte ett häfte i pappersformat?
Idag kan man ha det mesta i sin mobiltelefon eller dator. Visste du att du kan 
surfa in på hemsidan för att läsa häftet? Istället för att trycka upp kopior på papper 
som sen hamnar i soporna uppmuntrar vi dig till att läsa häftet digitalt. Nu kan det 
ju finnas skäl till att man ändå vill ha en papperskopia, i så fall gör du såhär:  

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, och som en gemenskap kanske vi 
kan bidra till nödvändiga samhällsförändringar och lyfta frågor kring hur vi kan 
förvalta skapelsen på ett bättre och mer hållbart sätt än vi gör.   

Betala 20 kr till expeditionen, kontant 
eller med swish (märk din swish- 
betalning med TRÄD), vi trycker upp 
ditt häfte. Med dina 20 kr planterar vi 
ett nytt träd genom Viskogens 
trädplant-eringsprojekt. (läs mer på 
viskogen.se) 

Du får givetvis vara med och ge 20 kr 
till trädplanteringsprojektet utan att 
skriva ut ett häfte. Betala kontant eller 
swisha minst 20 kr till expeditionen. 
Märk din swishbetalning med 
TRÄD.   

Vi vill fördjupa oss i frågorna kring lärjungaskapets utmaningar i vår tid. Kan vi vara 
Jesu lärjungar utan att bry oss om den värld vi lever i eller innefattar lärjungaskapet 
allt i våra liv, både hur vi är mot varandra och skapelsen? Finns det stöd för att leva 
miljömedvetet i Guds ord? 



Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. Allt skapat har 
lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som 
vållade det, men med hopp om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri 
under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi 
vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi, som 
har fått Anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud skall 
göra oss till söner och befria vår kropp. 

När jag växte upp i Missionskyrkan i Gunnilse har jag minnen av att det fanns 
någon sorts konflikt eller dragkamp mellan fred i världen och frid i själen. I denna 
dragkamp ingick även frågan om om man som kyrka och kristen skulle ägna 
mest kraft åt att rädda själar eller sälar. Den frågan hade sitt ursprung i den 
säldöd som drabbade västkusten 1988. Den händelsen gjorde att fokus på 
miljöfrågor fick stor genomslagskraft i media. Medvetenheten över att miljön och 
vår planet inte mådde riktigt bra blev en viktig aspekt i samhälle och politik. Det 
blev även en fråga inom missionskyrkan. Det olyckliga var att frågan om att 
rädda sälar ställdes i kontrast mot att rädda själar. Det framställdes ibland som 
att man var tvungen att välja mellan dessa två alternativ. Denna risk för 
uppdelning mellan det “andliga” och det “världsliga” har ständigt legat på lur för 
den kristna kyrkan. Om vi upprätthåller den uppdelningen går vi miste om halva 
evangeliet. Jesus dog och uppstod för att rädda hela skapelsen. Hans utmaning 
till lärjungaskap innefattar hela livet och alla aspekter av tillvaron. 

Söndag den 8 april
Hela skapelsen väntar på sin befrielse 

Predikan: Peter Baric 

Text: Rom 8:19-23

Reflektion



När Jesus i Markusevangeliets avslutning ger sina lärjungar uppdraget att 
förkunna evangeliet för hela skapelsen är det ett svar på den längtan som finns 
nedlagd i skapelsen. Paulus skriver att det finns en befrielse som skapelsen 
längtar efter. Den befrielsen kan du och jag vara med att förmedla. Det tror jag 
handlar om hur vi förvaltar och behandlar Guds skapelse. Att leva ett 
planetvänligt liv. 

Herre, tack att du har skapat allt gott. Tack att inget i skapelsen hamnar utanför 
din frälsning. Hjälp oss att med våra liv vara en del av skapelsens befrielse. 
Led oss till ett planetvänligt liv. 

Alla i församlingen som på ett särskilt sätt jobbar för en hållbarare värld. 

Känner du igen uppdelning mellan “själar” och “sälar”? 
Hur kan man undvika att hamna i ena eller andra diket? 
Vilka steg kan du ta mot ett mer planetvänligt liv? 

Bön

Denna vecka ber vi särskilt för: 
 

För samtal  



Han sade också till sina lärjungar: ”Det var en rik man som hade en förvaltare, och 
denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom 
och sade: ’Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara 
kvar som förvaltare.’ Förvaltaren tänkte: ’Vad skall jag göra nu när min herre 
avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag skall 
göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst.’ Han skickade efter 
dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den förste hur 
mycket han var skyldig. ’Hundra krus olja’, svarade mannen. Då sade han: ’Här är 
ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv femtio.’ Sedan frågade han näste man: 
’Och du, hur mycket är du skyldig?’ – ’Hundra tunnor vete.’ Då sade han: ’Här är ditt 
skuldebrev. Skriv åttio.’” Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han 
hade handlat klokt. ”Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än 
ljusets människor gör. Ja, jag säger er: använd den ohederliga mammon till att 
skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i 
sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i 
smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga 
mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit 
trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som skall tillhöra er? Ingen 
tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den 
andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna 
både Gud och mammon.” 

När jag läser den här texten påminns jag om hur oerhört provocerande jag tyckte 
den var som barn. Med ett stort rättvisepatos hade jag väldigt svårt att förstå hur 
detta verkligen kunde vara en förebild? Vad kunde vi lära oss av   

Söndag den 15 april
hållbar konsumtion 

Predikan: daniel demming 

Text: Lukas 16:1-13

Reflektion



någon som var så ansvarslös med räkenskaperna, vad var det som var klokt med 
hans handlande? 

Långt senare kunde jag fascineras av Jesu uppmaning: “använd den ohederliga 
mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon 
lämnar er i sticket”. Det är som att Jesus har ett helt annat fokus, samtidigt betonar han 
ändå troheten. Kanske finns här också en nyckel till att förstå att vi alltid måste vara 
noga med vad vi sätter främst, vad vi väljer att vara trogna och prioritera.     

Vad är egentligen hållbar konsumtion? Nu när det är valår blir det tydligt hur politikens 
fokus skiftar från det långsiktiga till 9 september, desto närmare vi kommer desto fetare 
blir valfläsket och desto svårare blir det att prata om uppoffringar eller prioriteringar. 
Men jag tror att vi alltid kommer att behöva prioritera, det ligger i våra förutsättningar att 
alla aldrig kan få allt. Utmaningen blir istället att se till att alla skall få det som de 
behöver utan att vi gör våld på vår planet. I den här texten utmanar Jesus oss med en 
liknelse om en förvaltare som beskylls för att vara ohederlig. Ställd inför faktumet att 
han snart kommer att förlora sin position tvingas han till drastiska omprioriteringar, för 
honom blir det viktigaste att inte lämnas ensam. Idag ställer vår planet ett par kritiska 
frågor till oss, vi konsumerar i en takt som det skulle krävas flera jordklot för att kunna 
bära. De allra flesta forskare är överens om att vi drastiskt måste omprioritera våra liv 
och vår konsumtion och då blir frågan: vad sätter du främst?   

Jesus ge oss modet att inte ducka för de svåra frågorna utan ge oss modet att våga 
prioritera så att det behagar Dig.  

Utmanas du också av texten? Vad är det som skaver i dig? 
Är du beredd att omprioritera ditt liv för att få en mer hållbar konsumtion? 

Vägledning i våra vardagliga val och i våra avgörande val.  

Bön

Denna vecka ber vi särskilt för:  

För samtal  



Är vi reko? Reko, vad är det? Några av synonymerna för att vara reko är: 
Rekorderlig, hyvens, och hederlig. Reko är också namnet för en en ny matrörelse 
som växer fram i Sverige, en slags matmarknad som fokuserar på att sälja 
schysst, närproducerad och rättvis mat. Att helt enkelt äta och konsumera mat på 
ett reko rätt. 

Vad har det med oss att göra? Hör det verkligen hemma i en gudstjänst? Givetvis. 
Gud är hela livets Gud och vårt lärjungaskap berör alla livets områden, även 
maten. I Bibelns allra första bok och kapitel fastställs att vi har vårt ursprung i Gud 
och redan i skapelsens början fått uppdraget att bruka och vårda vår jord och dess 
djur. Var kommer vår mat ifrån? Ja, den kommer ju från jordens grödor och djur. 
Vårt sätt att hantera detta uppdrag har bidragit till att istället för att skapelsen skall 
blomstra så har vi istället skadat vår skapelse och miljö. Visst kan vi väl bättre? 
Tänk om vi som kyrka för en gång skull kunde gå i första ledet och visa på hur vi 
kan bli än mer reko, också i vår mathållning. Att vi återvann det gudagivna 
uppdrag som Gud anförtrott oss att vårda och bruka vår jord på ett reko sätt. 

Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över 
havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på 
jorden.” 

Söndag den 22 april
Är vi reko? 

Predikan: Johanna Buller 

Text: 1 Mosebok 1:26 & 2:15

Reflektion

Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda 
den. 



Gud, tack för förtroendet att ta hand din skapelse. Låt vår kärlek till skapelsen 
växa, gör oss villiga att ta hand om den. 

Equmeniakyrkans nationella arbete 

Brukar du tänka något särskilt kring hur och var du handlar mat? På vilket sätt 
skulle vi som kyrka kunna vara än mer reko i vår mathållning på ex kyrkfika, läger 
mm? 

Bön

Denna vecka ber vi särskilt för:  

För samtal  



Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första 
jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det 
nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är 
smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ”Se, 
Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara 
hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från 
deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och 
ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.” Och han som 
satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: ”Skriv, ty dessa ord 
är trovärdiga och sanna.” Och han sade till mig: ”Det har skett. Jag är A och O, 
början och slutet. Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets 
vatten. 

Denna text från slutet av vår Bibel ställer en hel del saker på sin spets. Den målar 
upp en ny början med en ny himmel och en ny jord där det nya Jerusalem 
kommer från Gud. Själv älskar jag orden om att Gud skall bo tillsammans med 
oss, Guds tält känns inte stängt eller avskilt utan snarare öppet och inbjudande. 

Samtidigt väcker den här texten också frågor, om det skall komma en ny himmel 
och en ny jord vad skall då hända med den här? Om det ändå skall komma en 
ny jord vad innebär då det för vår planet? Under mitt ekumeniska liv har jag kring 
dessa frågor mött många olika utgångspunkter. Jag har mött kristna med blicken 
stadigt fäst på himlen som inte “haft tid att vara miljövänlig” men jag har också 
mött människor som studerat eskatologi [läran om den yttersta tiden] som köpt 
hus och börjat sopsortera. Det finns en fara i att läsa en Bibeltext som att det var 
den enda som belyste samma fråga. Även Jesus talar om den yttersta tiden i 
målande bilder men du hör honom aldrig förringa vårt ansvar för här och nu eller 
vårt ansvar för skapelsen. 

Söndag den 29 april
EN NY HIMMEL & EN NY JORD 
Predikan: DANIEL DEMMING 

Text: UPP 21:1-6

Reflektion



Jesus predikade innerligt om Himmelriket och Guds rike under hela tiden han 
vandrade med sina lärjungar. Jesus utmanar oss att sträva efter Guds rike redan 
här och nu men att även komma ihåg att en gång skall vi få leva tillsammans 
med Gud fullt ut i Guds rike.     

Jesus hjälp oss att leva hela liv tillsammans med dig. Helig Ande visa oss konkret 
hur vi kan verka för Guds rike. Fader när allt känns tungt och hopplöst påminn 
oss om att Du en dag skall torka alla tårar. 

Equmeniakyrkans internationella arbete. 

Kan du se en spänning mellan arbetet här och nu och arbetet för evigheten? 
Hur kan vi hjälpa varandra att leva här och nu men ändå inte tappa längtan efter 
Himmelriket? 

Bön

Denna vecka ber vi särskilt för: 
 

För samtal  




