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Söndag den 27 augusti
Predikan: Daniel Demming 

Tema: Jesus kallar oss att följa - Upptaktsgudstjänst 

Text: Markus 1:14-20  

När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: 

”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.” När han gick utmed Galileiska sjön 

fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus 

sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”, och de lämnade genast sina nät 

och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, som höll 

på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem, och de lämnade sin far Sebedaios och hans 

folk i båten och följde efter honom. 

 

Reflektion   

Genom alla tider har många av Jesu efterföljare väntat sig, trott och hoppats på att Jesus ska komma 

tillbaka under just deras livstid. Inte minst i dessa dagar när ”tidens tecken” står som spön i backen. Om 

det kan vi inget veta, faktum är att vi inte ska veta det. Men i den här texten säger Jesus: ”Tiden Är inne, 

Guds rike Är nära.” Och kanske handlar det inte så mycket om en tidpunkt utan om en rörelse. Tiden var 

inne då, tiden är inne nu. Vad får det för konsekvenser i mitt liv? Är gudsriket något vi går och inväntar? 

Eller är gudsriket en rörelse som förändrar mitt liv?  

De första lärjungarna lämnade allt och följde med, de förstod att det var någonting på gång och de 

ville vara en del av skeendet. Det finns människor som än idag väljer att lämna allt, sin försörjning, sin 

trygghet, sitt sammanhang och följa. För några av oss är det uttrycket efterföljelsen tar, det kan så klart 

se olika ut.  

Jag tror att det handlar om att veta och kunna urskilja vad som är viktigt, vad som verkligen betyder nå-

got. Om Guds rike är nära, om jag fått känna på vad det innebär att Guds rike, fullt av nåd och barmhär-

tighet sträckts mig, kommit när mig, rört vid mitt liv, är det möjligt att det då inte får konsekvenser i mitt 

liv? När Jesus möter dessa fiskare gör han det mitt i deras vardag, kanske när de minst av allt förväntar 

sig en utmaning till lärjungaskap och efterföljelse.  

Jesus utmanar dem och Jesus utmanar även oss att följa honom. Det är det som är vårt uppdrag och sen 

skall Gud göra resten, det är Han som gör oss till Människofiskare. Det vi ska göra är att våga följa Jesus! 

 

Bön  

Jesus tack för att du är nära, hjälp oss att varje dag gå den väg som du kallar och se vad som verkligen är 

viktigt, gör oss lyhörda för din röst och vägledning.  Hjälp oss att se dem som bara du ser och höra dem 

som bara du hör. Lär oss att känna igen din röst och se dig mitt i vår vardag. Amen 

Denna vecka ber vi särskilt för: Barnkyrkan och Söndagsklubben  

För samtal  

Har du upplevt att Jesus kallat dig till något, eller på något sätt?  

Hur får  tron konsekvenser i ditt liv? 

Söndag den 3 september 
Predikan: Peter Baric 

Tema: Jesus ber - Bönedag 

Text: Markus 1:35, 6:45-46  

Tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt, gav han sig av därifrån och gick bort till en enslig plats, 

och där bad han.  

Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg över till Betsaida medan han själv 

skickade hem folket. När han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be.  

 

Reflektion  

Finns det platser som bättre lämpar sig för bön än andra? Finns det tidpunkter på dygnet som är att 

föredra när man ska be? Kan det var så? Men, be kan man väl göra var som helst och när som helst? Eller 

hur? Gud är väl inte begränsad av tid och rum? Nej, Gud är inte begränsad men du och jag är människor 

av kött och blod som påverkas av den värld vi lever i. Den miljö vi befinner oss i gör något med oss. Alla 

människor lever i någon sorts dygnsrytm och vi fungerar olika vid olika tillfällen under dygnet. Dessa 

faktorer gör att tid och rum blir viktiga när det kommer till bön. Inte för Gud men för dig och mig.  

 

För Jesus verkar gryningen vara en bra tid för bön. Platsen han sökte sig till var uppe på ett berg. Om vi 

läser detta på ett statiskt sätt skulle man kunna hävda att för den som vill be ”rätt” så är det gryningar 

och bergstoppar som gäller. Det var så Jesus bad och därför ska den som vill tro på honom be på sam-

ma sätt. Men om det inte finns några bergstoppar att tillgå och jag dessutom är extremt morgontrött, 

vad gör jag då? Då ser du över din dags och veckorytm och försöker hitta dina platser och tidpunkter för 

bön. För att bön ska bli en god vana behövs medvetna och aktiva beslut. Att tänka att bönen spontant 

ska bli till när känslan och tillfället ges är en svår väg att gå. Då är risken stor att bönen blir ett reservhjul 

istället för ratt.  

 

Bön  

Tack Gud för att din son har gått före oss på bönens väg. Hjälp oss att också gå bönens väg. Tack att 

du vill hjälpa oss att hitta tid och plats för bön. Hjälp oss att låta de stunderna bli en god och oumbärlig 

vana i våra liv. 

 

Denna vecka ber vi särskilt för: Språkcaféet 

För samtal  

När har bönen i ditt liv fungerat som allra bäst?  

Vad tror du Jesu bön innehöll?  
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Söndag den 10 september 
Predikan: Daniel Demming 

Tema: Jesus sår ut Guds ord - Installationsgudstjänst & Bibelutdelning 

Text: Markus 4:1-20  

Sedan började han undervisa vid sjön igen. Massor av folk samlades kring honom, och därför steg han 

i en båt och satt i den ute på vattnet medan folket stod på stranden. Han undervisade dem med många 

liknelser, och i sin undervisning sade han: ”Hör! En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på 

vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket 

jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sveddes det och vissnade bort 

eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det, och det 

gav ingen skörd. Men en del föll i den goda jorden, det kom upp och växte och gav skörd. Det gav tret-

tiofalt, sextiofalt och hundrafalt igen.” Och han sade: ”Hör, du som har öron att höra med.” (Forts. Mark 

4:10-20) 

 

Reflektion 

Bilden av såningsmannen är en bild av Gud, ordet och gudsriket. Jesus befinner sig i en kontext där de 

judiska folket lever under ockupation och de vill ha revolution, förändring med det samma. När Jesus, 

i förklädda ordalag, säger att Gudsriket är ett frö, en gröda, blir det ganska provocerande i den Judiska 

kontexten.  

Hur ofta har inte jag, kanske än mer i mina ungdomsår, suttit i en gudstjänst och blivit så berörd, tårarna 

har runnit, hjärtat har bultat, och det predikade ordet har utmanat mig till att fatta beslut. Från och med 

nu ska allt bli annorlunda, jag blir aldrig mer den samme, jag vill bara följa dig Jesus, inget annat är 

viktigt. Sen går det 3, 4 dagar i bästa fall en vecka och så är känslan, övertygelsen, ruset borta. Förvand-

lingen tycks avstannad och jag blir så besviken. Jag ville ha revolution, jag ville ha en färdig produkt. 

Men Guds ord, gudsriket är ett frö, en gröda.  

Alla jordmåner som beskrivs i texten kan rymmas i ett enda liv. Hårda ytor, av förbittring och ärr från sår, 

där inget får fäste. Det kan vara fullt av tistlar, som kväver och trycker ned. Men så finns det också god 

jord, där det växer och gror. Gud sår och sår, det vi kan göra är att ge utrymme för fröet att få fäste och 

börja gro. God jord får vila och återhämtning, den får vatten och gödsel, den vänds eller plöjs för att få 

luft. En god jord mår bra av mångfald, där det bara växer en enda gröda utarmas jorden snabbare. Vi 

kan arbeta jorden som är vårt inre liv, men också vår församlingsgemenskap och vårt samhälle så att 

Guds ord och Guds rike får fäste börjar gro. Det tar tid och det kräver arbete, men så byggs en uthållig tro 

och en hållbar förvandling.  

 

Bön  

Jesus tack för att hela våra liv angår Dig och tillhör Dig. Hjälp oss att se det som står i vägen för att vi skall 

kunna ta emot Ditt ord i våra liv. Ge oss modet att våga rensa bort ogräset som så lätt växer upp och 

kväver det goda Du vill ge. Hjälpa oss att skapa en församling som är en god jordmån, gör oss öppna för 

vad Du vill ge och beredda att ge plats för Dig. Amen. 

Denna vecka ber vi särskilt för: Konfirmanderna 

För samtal  

Hur kan vi arbeta vår inre jordmån så den blir god och ger växtkraft?  

Finns det ett frö eller en gröda i dig som du ger extra mycket näring?   

Söndag den 17 september 
Predikan: Karl Sundberg 

Tema: Jesus lägger ribban högt - Missionsgudstjänst 

Text: Markus 8:34-38  

Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sade: ”Om någon vill gå i mina spår måste han 

förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som 

mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en människa att vinna 

hela världen om hon får betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? Den som skäms för 

mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, honom skall också Människosonen skämmas för när 

han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna.” 

Reflektion  

Jesus har just förklarat för sina lärjungar att han ska pinas och dödas men uppstå efter 3 dagar. Pet-

rus protesterar och försöker tala Jesus till rätta, varpå Jesus yttrar de skarpa orden: Håll dig på din plats, 

Satan, dina tankar är inte Guds tankar utan människors. Det är efter denna händelse som Jesus sedan 

lägger ribban så högt att man nästan kippar efter luft då man läser om lärjungaskapets krav... förneka sig 

själv, ta sitt kors... Jag vill att det ska finnas en Svensson lösning, en väg som inte är riktigt så krävande, 

lagom mycket självförnekelse liksom.  

Lärjungarna anade att Jesus var Messias, bara några stycken tidigare kan vi läsa om Petrus bekännel-

se på frågan: Vem säger ni att jag är? Petrus svar: Du är Messias. Det måste varit så spännande, vilket 

sprängstoff, de var med i vinnarlaget! Men så säger Jesus att han tänker låta motståndarlaget ”vinna”. 

Jesus kommer förlora och om ni vill följa i Jesu fotspår måste ni också förlora. Ridå.  

Det har sagts många gånger och det måste sägas igen. Guds rike är inte av denna världen. Det är tvärt 

om. I en värld som skriker: Vägen till verklig lycka är genom självförverkligande! Där säger Jesus förne-

ka dig själv, den som mister sitt liv skall finna det. Och vi måste fråga oss: Vad är Jesu ärende? Är han 

sadist? Nej, i en värld där vi fått så mycket om bakfoten, där kommer Jesus med sanning, befrielse och 

kärlek. Att följa Jesus är att slå in på en annan väg, en väg där jag inte lever för mig själv utan där jag 

lever för andra...... Vägen till livet är att följa i Jesu fotspår och gå den väg han går. Han gav allt och vann 

också allt.   

Bön  

Herre hjälp oss förstå att ditt rike inte är av denna värld. Ge oss hjärtan villiga att följa dig, ge oss ögon 

som ser det du ser, ge oss händer som utför ditt verk i vår värld. Amen  

Denna vecka ber vi särskilt för: Projektet Conafed i Kongo 

För samtal  

Blir ni provocerade av texten eller är den befriande?  

Vad innebär det att förneka sig själv i den kontexten du befinner dig?  



6 7

Söndag den 24 september 
Predikan: Daniel Demming 

Tema: Jesus mättar  

Text: Markus 6:32-45  

De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg att de for och många fick veta 

det, och från alla städerna skyndade folk dit till fots och hann före dem. När han steg i land fick han se 

en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde, och han 

undervisade dem länge. När det redan var sent på dagen kom lärjungarna till honom och sade: ”Trakten 

är öde och det är sent. Låt dem ge sig av så att de kan gå bort till gårdarna och byarna här omkring och 

köpa sig något att äta.” Han svarade: ”Ge dem något att äta, ni själva.” – ”Skall vi gå och köpa bröd åt 

dem för tvåhundra denarer och ge dem att äta?” frågade de. Han sade: ”Hur många bröd har ni? Gå och 

se efter.” De tog reda på det och sade: ”Fem bröd, och så två fiskar.” Då lät han dem säga åt folket att slå 

sig ner i matlag där det fanns grönt gräs. Och de lade sig ner i grupper om hundra eller femtio. Han tog 

de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden 

och gav dem åt lärjungarna, för att de skulle dela ut dem åt folket. Också de två fiskarna fördelade han 

så att alla fick. Alla åt och blev mätta, och man plockade tolv korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 

fem tusen män som hade ätit. 

Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg över till Betsaida medan han själv 

skickade hem folket. 

 

Reflektion  

Lärjungarna ser på det lilla de har i form av fem bröd och två fiskar, de ser det omöjliga i att mätta alla 

dessa med sina egna tillgångar. Jesus såg upp mot himlen välsignade det lilla de hade och bad Gud att 

göra resten. Så förvandlades denna matsäck till en välsignad måltid för dem alla. Jag tänker hur lätt det 

är att förminska våra egna möjligheter, låta blicken kritiskt vandra till våra egna brister och tillkortakom-

manden. Jesus utmanar oss att lyfta blicken och påminner oss vem vi följer. Detta under blir ett tecken 

på hur Gud kan förmera våra tillgångar när vi lägger dem i händerna på Gud och generöst ger dem 

vidare. Jesus verkar inte vara det minsta begränsad av det lilla lärjungarna hade att ge, han tog emot det 

med tacksamhet, välsignade det och gav det vidare.  

Bön  

Tack Herre för att din omsorg gäller hela våra liv. Tack för att du med glädje vill välsigna våra liv, vår mat, 

våra möjligheter. Jesus jag ber dig att du skulle hjälpa oss och se vilka möjligheter vi får när vi följer Dig. 

Hjälp oss att tjäna varandra och vara generösa mot alla dem vi möter. Låt oss få vara lärjungar som var-

je dag hämtar styrka från Dig. Amen.  

Denna vecka ber vi särskilt för: Församlingens styrelse 

För samtal  

Fundera tillsammans över i vilka situationer man gärna vill vara den första, och i vilka situationer vi kan 

tänka oss att vara tjänare. Finns det strategier för att hitta sin väg?  

 

 

Söndag den 1 oktober  
Predikan: Johanna Buller 

Tema: Jesus möter en desperat kvinna 

Text: Markus 7:24-30  

Han begav sig bort därifrån och kom till trakten av Tyros, där han tog in i ett hus. Han ville inte att nå-

gon skulle få veta det men lyckades inte hålla sig undan. En kvinna, vars dotter hade en oren ande, fick 

höra talas om honom och kom och kastade sig för hans fötter. Hon var inte judinna utan av syrisk-fe-

nikisk härkomst. Nu bad hon honom driva ut demonen ur hennes dotter. Han sade: ”Låt barnen äta sig 

mätta först. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” –”Nej, herre”, svarade 

hon, ”men hundarna under bordet äter smulorna som barnen lämnar kvar. ”Då sade han till henne: ”För 

de ordens skull säger jag dig: gå hem, demonen har farit ut ur din dotter.” Och hon gick hem och fann 

flickan liggande på sin säng, fri från demonen.  

Reflektion 

Studsade du också inför de orden? Hundarna? Kallar han kvinnan för en hund? 

Låt oss backa.  

Jesus börjar gå mot slutet av sin tjänst, alltså mot korset. Men tiden är ännu inte inne. Därför har Je-

sus kommit till Tyros för att dra dig undan, ligga lågt. För nere i Galileen 60 km bort finns mängder av 

människor som redan vill sätta dit honom. Det är anmärkningsvärt att de vandrat till Tyros, därför det är 

icke-judiskt område och därmed också den enda utlandsresa – vad vi vet – som har gör. Men ligga lågt 

går ändå inte. En förtvivlad mamma får höra att han är i närheten och spiller ingen tid utan går genast 

till honom och slänger sig i desperation vid hans fötter. Hennes dotter plågas av en oren ande och hon 

gör vad hon kan för att hjälpa henne. Markus låter oss veta hennes nationalitet - syrisk-fenikisk - för 

att låta oss veta att hon inte är en del av de judiska folket. Hittills hade de under Jesus genomfört varit 

för människor av judisk börd. Det är också det vi måste komma ihåg då vi blickar in i denna händelsen. 

Jesus primära uppgift vad att predika för Israels folk om att nu var befrielsen nära, för att sedan vid kors-

fästelse och uppståndelse öppna porten till Gud för alla folk och stammar. Det är det Jesus syftar på då 

han svarar henne med de tillsynes avvisande orden: ”Låt barnen äta sig mätta först. Det är inte rätt att 

ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” Barnen är en benämning på Israel folk och hundar-

na ett allmänt uttryck för dem som var icke-judar, hedningar. Men det finns hopp i Jesus ord ”Låt bar-

nen äta först...” och kvinnan hör det och säger inte emot Jesus, hon är inte judinna, men hon ber 

ändå frimodigt om hans hjälp, hundarna får ju ändå äta smulorna efter barnen. Jesus är inte sen att 

respondera och befriar hennes dotter. Jesus behandlar henne inte som en hund, utan som ett barn och 

så blir det en profetisk proklamation och inblick av det som sedan skulle ske efter Jesus död och upp-

ståndelse. Att Jesus är för alla och visar aldrig bort någon som slängt sig ner vid hans fötter. Vi kan alltid 

be till Jesus med stor frimodighet. 

Bön 

Tack för att din död och uppståndelse, din kärlek, läkedom och befrielse gäller oss alla som vill ta emot 

av den. Låt mig denna vecka visa din stora kärlek för dem jag har omkring mig. Amen.  

Denna vecka ber vi särskilt för: Tonår och Tweenies 

För samtal 

Var det något särskilt du berördes av eller reagerade på i texten? Vad väckte det för känslor eller kanske 

minnen? Samtala om det. 
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Söndag den 8 oktober 
Predikan: Erik Eklund 

Tema: Jesus välsignar barnen 

Text: Markus 10:13-16  

Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När 

Jesus såg det blev han förargad och sade: ” Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, Guds rike 

tillhör sådana som de. Sannerligen, de som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” 

Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.   

 

Reflektion  

Du kanske har blivit tillsagd någon gång att växa upp? Jesus säger att om vi inte tar emot Guds rike som 

ett barn kommer vi inte dit. Men hur ska vi då någonsin bli vuxna? Jesus ger oss en bild av att bara om 

man är som ett barn kommer man till Guds rike. Betyder då det att vi ska se på våra barn i vår omgivning 

som förebilder? Så ska man vara barnslig och se på världen med nyfikenhet och vördnad som när ett 

barn hittar en fjäril? Eller ska man utforska världen genom att se hur man på bästa sätt har roligt och gör 

tokiga saker på denna plats. Eller ska man säga hej till alla och fråga konstiga obekväma frågor när man 

träffas för första gången?  

  

Guds rike är något som vi inte helt förstår i vår brustna värld. En plats där allt är perfekt, utan ondskan, 

sjukdom och konflikter. Hur vi ska leva i denna perfekta värld med vår fria vilja är en omöjlig paradox som 

inte går att lösa för oss människor. Men denna bibeltext ger oss en smak av detta rike. Som ett barn ska 

vi komma med nyfikenhet, fantasi och spontanitet. Men med förtröstan, tillit och ett fullständigt behov av 

en förälder som tar hand om oss. 

  

Bön 

Tack Gud att vi får vara dina barn. Hjälp oss att helt och fullt lita på dig och den omsorg du har lovat. 

Denna vecka ber vi särskilt för: Spårarscout, Sjöscout och Upptäckarscout 

För samtal 

Har du något barn i din omgivning som du ser som en förebild, och vad lär du dig av dem?  

Hur är man vuxen samtidigt som man är som ett barn inför Guds rike? 

Söndag den 15 oktober 
Predikan: Peter Baric 

Tema: Jesus beskriver Guds rike 

Text: Markus 4:26-34  

Och han sade: ”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, 

dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, 

så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne.” 

Och han sade: ”Vad skall vi likna Guds rike vid? Vad skall vi använda för bild? Det är som ett senapskorn, 

som är det minsta av alla frön här på jorden när man sår det, men när det har såtts skjuter det upp och 

blir större än alla örter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.” Med 

många sådana liknelser förkunnade han ordet för dem, så långt de nu kunde fatta det. Han talade bara i 

liknelser till dem, men när han hade blivit ensam med lärjungarna förklarade han allt. 

 

Reflektion  

En stor del av Jesu liknelser har som mål att hjälpa de som lyssnade att bättre förstå vad Guds rike är. 

Det är olika liknelser som belyser olika aspekter av Guds rike. Det verkar som om Guds rike är ganska så 

komplext. Det låter sig inte fångas i en bild eller en klatschig slogan utan kräver flera förklaringar för att 

bilden ska bli så rättvis som möjligt. Samtidigt säger Jesus att Guds rike tillhör barnen... I de två texter vi 

läser idag är det rikets växt och expansion som står i centrum. Jesus hämtar dessa bilder från jordbruk 

och odling.  

 

Guds rike är alltså inte ett färdigt paket som Gud levererar. Det är istället något han planterar och bjuder 

in varje människa att vara en del av. För den som tackar ja händer två saker. Guds rike flyttar in i den 

människans liv genom Den Helige Ande. Samtidigt placeras den människan i Guds rike för att vara en 

del av det Gud gör i den här världen. Fröet växer sig större i våra liv samtidigt som våra liv gör att Guds 

rike växer i världen. Guds rike expanderar på två fronter samtidigt. Det  är i detta växande den troendes 

liv finns och den som står för växandet är Gud. Av sig själv bär jorden gröda... 

 

Bön  

Tack Gud att du står för både sådd, växt och skörd. Låt våra liv få vara platsen där Guds rike expande-

rar. Fortsätt verka i och genom våra liv där vi finns.  

Denna vecka ber vi särskilt för: Barnkörerna Popcorn, Manna och Hopp 

För samtal  

På vilket sätt tror du att ditt liv ser annorlunda ut pga att du är en del av Guds rike?   

På vilket sätt skulle du önska att Guds rike blev än mer synligt och tydligt i ditt liv? 
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Söndag den 22 oktober 
Predikan: Daniel Demming 

Tema: Jesus förvandlas 

Text: Markus 9:2-13  

Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt 

berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans kläder blev skinande vita, så vita som 

ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade 

med Jesus. Då sade Petrus till Jesus: ”Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, 

en för Mose och en för Elia.” Han visste inte vad han skulle säga, de var alldeles skräckslagna. Då kom 

ett moln och sänkte sig över dem, och en röst hördes ur molnet: ”Detta är min älskade son. Lyssna till 

honom.” Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus. 

När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett, innan Människoso-

nen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med 

att uppstå från de döda. Och de frågade honom: ”Varför säger de skriftlärda att Elia först måste kom-

ma?” Han svarade: ”Visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att Männis-

kosonen skall lida mycket och bli föraktad? Jag säger er: Elia har redan kommit, men med honom gjorde 

de som de ville, som det står skrivet om honom.” 

 

Reflektion  

Jag hoppas att du någon gång varit med om en så härlig upplevelse att du inte vill lämna. Jag kommer 

ihåg hur ofta jag som barn inte ville gå hem från mina kompisar eller mina kusiner och jag vet att jag ofta 

har föreslagit på olika kreativa sätt att vi skulle sova över eller kanske tälta en natt. Kanske har du även 

varit med om en härlig gudstjänst eller ett välsignat läger som du bara inte vill åka ifrån. Kanske var det 

så som Petrus kände på Förklaringsberget när han fick se Jesus förvandlas framför sina ögon. Han kän-

de att han inte ville lämna denna plats utan istället göra ett par hyddor för att få vara kvar. Dessutom fick 

de höra Guds röst som tydligt förkunnade att Jesus är Hans älskade son, som de skulle lyssna till. Tänk 

att få stanna kvar där uppe på Förklaringsberget och få leva sitt liv där i avskildhet och gemenskap med 

Jesus själv. Men Jesus ledde dem ner från berget för deras kallelse ledde dem vidare. De fick vara på 

berget med Jesus men deras liv och kallelse låg framför dem tillsammans med andra. Det förminskar 

inte det som skedde på Förklaringsberget eller våra härliga upplevelser av Guds närvaro men det påmin-

ner oss om att Jesus leder oss vidare.   

Bön 

Herre tack för alla goda möten vi får göra med Dig. Tack för allt det goda Du ger oss varje ny dag. Hjälp 

oss att höra Din röst och lyssna in vart Du kallar oss att gå. Amen. 

Denna vecka ber vi särskilt för: RPG 

För samtal 

Hur och var möter du helst Gud? Hur förvaltar vi våra goda gudsmöten? Hur kan vi hjälpa varandra att 

bevara det goda vi fått och ge det vidare?  

 

Söndag den 29 oktober 
Predikan: Peter Baric 

Tema: Jesus möter en blind  

Text: Markus 10:46-52 

De kom till Jeriko. Och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden satt 

där vid vägen en blind tiggare, Bartimaios, son till Timaios. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret 

började han ropa: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!” Många sade åt honom att hålla tyst, men 

han ropade ännu högre: ”Davids son, förbarma dig över mig!” Jesus stannade och sade: ”Kalla hit ho-

nom.” De gjorde det och sade till den blinde: ”Var lugn. Stig upp, han kallar på dig.” Då kastade han av 

sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: ”Vad vill du att jag skall 

göra för dig?” Den blinde sade: ”Rabbouni, gör så att jag kan se igen.” Jesus sade: ”Gå, din tro har hjälpt 

dig.” Genast kunde mannen se, och han följde honom på vägen. 

Reflektion 

Den bön som Bartimaios formulerar är en av de äldsta i den kristna kyrkan. På latin är den kanske bekant 

för några av oss: «Kyrie eleison”. För Jesus verkar det som om den bönen vid detta tillfälle är allt för dif-

fus och oprecis. Han förstår att det i detta rop ligger en bön om hjälp men han ber Bartimaios precisera 

sig genom att fråga: Vad vill du att jag ska göra för dig?  

Är det så att Jesus inte inser att mannen är blind? Så skulle det kunna vara. Eller ställer Jesus den frågan 

för att det ibland är viktigt att sätta ord på och formulera hur livet ser ut? Att bön handlar om sanning och 

uppriktighet. Det kanske t o m är så att frågan Jesus ställer till Bartimaios ställs till varje människa som 

vänder sig i bön till Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig?  

Jesus inte bara hör vår bön. När vi ber till honom inbjuder han till tvåvägskommunikation. Han ställer en 

motfråga och vill öppna upp för dialog. Jag tror att dialogen mellan Jesus och Bartimaios fortsatte långt 

efteråt. Berättelsen avslutas med orden om att han följde Jesus på vägen. Låt oss slå följe med Bartimai-

os. Starten på den vandringen ligger i den bön han formulerar: Herre, förbarma dig över mig! 

 

Bön 

Tack Gud att du inte bara hör vår bön utan vill att bönen ska vara en tvåvägskommunikation. Lär oss vad 

det innebär. Kyrie Eleison! 

Denna vecka ber vi särskilt för: Puls 

För samtal 

Vad skulle ditt svar på Jesu fråga vara just nu?   
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Söndag den 5 november 
Predikan: Johanna Buller 

Tema: Jesus utmanar en rik man 

Text: Markus 10:17-31 

När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: ”Gode 

mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus svarade: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god 

utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, 

Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och din mor.” 

– ”Mästare”, sade mannen, ”allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” Jesus såg på honom med kärlek 

och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan 

och följ mig.” Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus 

såg sig om och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds 

rike!” Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: ”Mina barn, hur svårt är det inte att 

komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma 

in i Guds rike.” De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli räddad?” Jesus såg 

på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.” Då sade 

Petrus till honom: ”Vi har ju lämnat allt och följt dig. ”Jesus svarade: ”Sannerligen, var och en som för min 

och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar skall få 

hundrafalt igen. Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt 

under förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen. Många som är sist skall bli först, och många 

som är först skall bli sist.”  

Reflektion 
Här möter vi en man som ”lyckats”. En relativt ung man som trots sin unga ålder redan hade någon form 

av ledande roll (enl. Lukasevangeliet), troligen föreståndare för en synagoga och dessutom hade det gott 

ställt. Men vad hjälper väl det då vi ställer oss frågor om evigt liv. Vad ger evigt liv egentligen? Vad håller 

för evigheten? Ja, inte är det väl status och pengar?  Man tror att mannen hört hur Jesus talat om barnen, 

om att bli som ett barn för att komma in i Guds rike och att detta bränt tag i honom och får honom att dels 

springa, något överhetspersoner i denna kultur verkligen inte gör, det är ett tecken på desperation, och 

dessutom faller ner vid Jesu fötter. Han ödmjukar sig, bokstavligt talat och ber: ”Gode mästare, vad skall 

jag göra för att vinna evigt liv?” Detta lilla nyckelord, som är så lätt att ta till för alla dem av oss som gärna 

bygger våra liv på prestation. ”vad skall JAG GÖRA...” Budorden har han duktigt följt. Men då Jesus ber 

honom sälja allt han äger, ge till de fattiga och sedan följa honom. Då tar det emot. Evigt liv är något Jesus 

ger och gör för oss. Snarare än något vi kan uträtta. Det Jesus ber av oss, är att ge oss helt till honom. Att 

kapitulera inför att allt vi är och har är gåvor från Gud som vi får ge tillbaka till honom. Men alla har vi de 

där sakerna i livet vi gärna vill hålla kvar och fast i och man kan bli modfälld när ens ögon öppnas och man 

inser hur mycket man håller undan från Guds hand, som man vill bevara under sin kontroll. Det kan vara 

ens ekonomi. Det kan också vara andra saker. Men just kring ekonomi och pengar är Jesus återkommande 

skarp och varnande kring. Vid detta tillfälle säger han till och med att det är lättare för en kamel att komma 

igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Oj, oj, då låter det ju omöjligt. Kan endast fattiga 

bli räddande? Men med Guds hjälp går allt. Även onödig kärlek till pengar kan han befria oss från, så att Je-

sus istället får vara det som styr våra liv och inte vår ekonomi.   

Bön 
Herre, tack för att det endast är du som frälser och ger evigt liv. Hjälp mig se vad jag håller högre än dig och 

ge mig modet att släppa taget om det och ge mig helt till dig, Amen.  

Denna vecka ber vi särskilt för: Församlingen Brunnen

För samtal 
Ekonomi, hur tänker du/er familj kring Gud och pengar?  

Söndag den 12 november 
Predikan: Daniel Demming 

Tema: Jesus sätts på prov 

Text: Markus 12:28-34 

En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade 

honom: ”Vilket är det viktigaste budet av alla?” Jesus svarade: ”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår 

Gud, är den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt 

förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större 

bud än dessa finns inte.” Den skriftlärde sade: ”Du har rätt, mästare! Det är som du säger: han är den 

ende, det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela 

sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” När Jesus 

hörde att mannen svarade klokt sade han: ”Du har inte långt till Guds rike.” Sedan vågade ingen fråga 

honom mera.  

Reflektion 

Ställde den skriftlärde sin fråga till Jesus för att han själv ville veta svaret eller kände han redan till vad 

som var rätt svar och ville kolla om Jesus skulle svara rätt? (Detta är hans första reaktion när Jesus svarat. 

”Du har rätt, mästare!) Var den skriftlärde ute efter någon sorts bekräftelse på att Jesus hade koll och 

visste vad han pratade om när det gällde tron och Guds rike? Motivet till att frågan ställs får vi aldrig veta 

men det kan vara bra att fundera på vad som skulle kunna ligga bakom. Alla skriftlärda var inte elaka och 

motståndare till Jesus. 

När den skriftlärde bekräftar Jesu svar ställer han det i kontrast till brännoffer och andra offer. Kanske ger 

det oss en vink om att det var det mer förväntade svaret. Att offra rätt offer i templet ansågs av många 

som det viktigaste för den troende att utföra. Det Jesus pekar på det allra viktigaste är svårare än att offra 

i templet. Jesus plockar in tron och kärleken till Gud i livets alla aspekter. Han lägger även till att kärlek 

till nästan ligger på samma ”nivå” som kärleken till Gud.  

Genom historien har det ibland skett en klyvning mellan dessa två kärlekar. Antingen så har man gjort 

kristet liv till övningar och praktiker som främjar relationen till Gud. Kristen tro är att vara andlig. Eller så 

har man lagt allt fokus på omsorg om sin nästa och socialt arbete. Att klyva dessa två kärlekar är inte 

syftet med Jesu svar. Tvärtom. Hans svar hjälper oss att odla båda kärlekar samtidigt. Det ena utesluter 

inte det andra. Bara dessa två tillsammans leder oss in i det viktigaste vi kan ägna våra liv åt. Att älska 

Gud och vår nästa. 

Bön 

Tack Herre för att allt i våra liv är föremål för din kärlek och omsorg. Hjälp oss att med hela vår varelse 

älska dig och varandra. Ge oss vishet att hålla ihop de två kärlekarna. 

Denna vecka ber vi särskilt för: Fika och städgrupper 

För samtal 

Varför tror du att den skriftlärde ställde sin fråga till Jesus? 

Vilken av de två kärlekarna är lättast att odla i våra liv? 
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Söndag den 19 november 
Predikan: Peter Baric 

Tema: Jesus vill se uthållighet 

Text: Markus 13:3-13 

När han satt på Olivberget, mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma 

med honom, frågade de: ”Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet på att tiden är inne för allt 

detta?” Då sade Jesus till dem: ”Se upp så att ingen bedrar er. Många skall komma under mitt namn 

och säga: Det är jag, och de skall bedra många. Och när ni får höra stridslarm och krigsrykten, låt då inte 

skrämma er. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk skall resa sig mot folk och rike mot 

rike. Det blir jordskalv på den ena platsen efter den andra och det blir hungersnöd. Detta är början på 

födslovärkarna. Men var på er vakt. Man skall utlämna er åt domstolar, och ni skall pryglas i synagogor-

na och ställas inför ståthållare och kungar för min skull, som vittnen inför dem. Först måste evangeliet 

förkunnas för alla folk. När man för bort er för att utlämna er, så bekymra er inte för vad ni skall säga, utan 

säg vad som i det ögonblicket läggs i er mun, ty det är inte ni som talar då, utan den heliga anden. Bro-

der skall skicka broder i döden, och en far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa 

dem om livet. Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli 

räddad.  

Reflektion 

Upprinnelsen till hela kapitel 13 i Markusevageliet är Jesu svar till lärjungarna när de förundras över den 

magnifika byggnad som templet i Jerusalem var på den tiden. Jesus stämmer inte in i deras fascination 

utan säger istället att allt detta kommer att raseras och brytas ner. «Här kommer inte att lämnas sten på 

sten...” Detta svar går lärjungarna och grunnar på och när de senare sitter ner med Jesus är deras fråga: 

När skall det hända? Hur vet vi att tiden är inne? I den frågan ligger människans strävan efter kontroll. 

Lärjungarna vill inte bli överraskade.  

Läser man hela kapitel 13 inser man att det svar Jesus ger är att endast Fadern vet dagen och tim-

men för detta. Det viktiga är att man som Jesu lärjunge är uthållig och medveten om att tiden fram 

till dess inte kommer att bli enkel. Följande uppmaningar hittar vi i kapitlet: Se upp så att ingen bedrar er. 

Var på er vakt. Ta er i akt! Håll er vakna! 

Hur lever man ett sånt liv? Vad innebär det att vara vaken? Jag tror att det bl a  innebär att jag lever med 

ett större perspektiv på tillvaron. Kapitel 13 är en påminnelse om att leva med lyft blick och en utmaning 

att inte bli hänförd av mänsklig makt. Varken det som hänför oss eller det som skrämmer oss kommer i 

slutändan att bestå. Gud kommer att slutföra det han har påbörjat. Han är den som har den yttersta och 

slutliga makten.  

Med facit i hand kan vi idag konstatera att templet revs av romarna ca 40 år efter att Jesus hade gett sitt 

svar. Vi kan också konstatera att mycket av de hemskheter som Jesus beskriver drabbade lärjungarna 

och de första kristna. Trots det har Jesus inte kommit tillbaka. Det innebär att vi fortsatt får vänta och be 

om nåden att vara vakna. I både med och motgång. I nöd och lust. 

Bön 

Tack Herre att du kommer att avsluta det du hur påbörjat. Hjälp oss att inte fokusera på frågan om när du 

kommer utan istället leva utifrån att du kommer. Ge oss nåden att vara vakna fram tills den dagen och 

timmen. 

Denna vecka ber vi särskilt för: Basgrupperna 

För samtal 

På vilket sätt påverkar Jesu ord om att han ska komma tillbaka våra beslut och prioriteringar idag? 

Söndag den 26 november 
Predikan: Britta Hermansson 

Tema: Jesus kommer tillbaka 

Text: Markus 13:24-37  

Men i de dagarna, efter all denna nöd, skall solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna 

skall falla från skyn och himlens makter skakas. Då skall man få se Människosonen komma bland molnen 

med stor makt och härlighet. Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra 

väderstrecken, från jordens gräns till himlens gräns. 

Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är 

nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren. Sannerligen, detta 

släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå. 

Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. Se till 

att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne. Det blir som när en man har rest bort; han har lämnat 

sitt hus och låtit sina tjänare ta hand om det, var och en med sin uppgift, och han har befallt portvakten 

att vaka. Håll er alltså vakna, ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt 

eller i gryningen eller på morgonen. Se upp, så att han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag 

säger till er, och jag säger till alla: Håll er vakna!” 

Reflektion  

För vissa upplevs texterna om den yttersta tiden som något skrämmande och hotande, för andra är 

väcker det hopp och ger tröst.  

Att spekulera i när, var och hur det ska ske har varit något vissa ägnat sig åt genom tiderna. Och det för-

bryllar mig något, Jesus gör ju klart att ingen utom Fadern vet. Jesu uppmaning är, håll er vakna! Somna 

inte till i er efterföljelse, var på er vakt och låt mina ord får bygga upp er så att ni inte förblindas av sam-

hällets ombytliga värderingar och nycker. Vi måste ställa oss frågan: Vad skulle det göra för skillnad om 

vi visste vilken dag och stund Jesus kom tillbaka? Skulle jag skärpa mig eller kanske strunta i allt? Mar-

tin Luther sa att: Om än världen skulle gå under i morgon, skulle jag ändå idag plantera mitt äppelträd. 

Hans poetiska ord, som tonsatts flera gånger och broderats i korsstygn och citerats i hundratals år, 

utmanar mig enormt. Att leva på ett sätt så att det avgörande inte är när han kommer tillbaka utan att Je-

sus snart kommer tillbaka.  

Huruvida Jesu återkomst och den stundande domen upplevs som hotfull eller befriande kan också bero 

på var sätter jag mitt hopp? Är det till min egen förträfflighet, mina meriter? Till våra system och sociala 

nätverk? Till tryggheten som en god ekonomi ger oss? Eller är det till Jesus, till hans godhet och nåd 

och löften om att ställa allt till rätta? Himmel och jord skall förgå, men mina ord, säger Jesus, skall inte 

förgå.   

Bön  

Jesus Kristus, lär mig och hjälp mig att hålla mig vaken, lyssna till Din röst och sätta mitt hopp till Dig. 

Jesus, kom snart tillbaka och ställ allt till rätta. Amen. 

Denna vecka ber vi särskilt för:  

Räddningsmissionens familjecenter för EU- emigranter 

För samtal  

Har du skrämts av texterna om Jesu återkomst?  

Hur förhåller du dig till texterna idag, spelar de en aktiv roll i ditt liv med Gud? 
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