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TJUGONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att 

leva tillsammans 

Den här veckan startar församlingsverksamheterna i Amandas 

hus. Måndagar 19-21 Sjung Dansbandslåtar, Tisdagar 17.00 

samt 19.00 35+ och en dator, onsdagar 19.00 Bygg o flyg. Alla 

med biblisk allmänbildning. Människors kunskap om vad som 

faktiskt står i vår bibel har sjunkit drastiskt. Trots att bibelns 

innehåll utgör grunden för västvärldens rättsväsende och tide-

räkning. (I år är det 2021 år sedan Jesu födelse.) 

Alla skall ha klart för sig att tro är tro. Tro är inget som kan 

bevisas, för då vore det inte tro. En ärlig ateist och en ärlig kris-

ten är överens om detta. En kristen har ett framtidshopp – för-

medlat av vår bibel – ateisten har inte detta hopp. Ateisten har 

bara en gudlös evighet framför sig. 

Evighet kan beskrivas som ett ständigt pågående ”nu”. Forsk-

ningen menar att detta ständiga nu pågått i 13,8 miljarder år. 

Man försöker förstå vad som föregick ”The Big Bang”, alltså 

den evighet, som fanns före starten av universums expansion. 

Bibeln berättar i 1:a Mosebok att en allhärskare - Gud – skapat 

vår tillvaro. Att han är alltings ursprung. Han har beskrivit sig 

som det ständiga ”jag är”: 

2 Mos 3:13-14 Då sade Mose till Gud: »Om jag nu kommer till 

israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till 

dem och de frågar efter hans namn, vad skall jag då svara?« 

Gud sade: »Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ’Jag 

är’ har sänt dig till dem.« 

Bibeln berättar alltså att Gud är evig och därutöver fullkomlig:  



Matt 5:48 Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkom-

lig. 

Bibeln berättar att Gud sänder oss en son, som föds av jungfrun 

Maria och får namnet Jesus. Han visar oss vem Gud är – genom 

att göra underverk, bota sjuka och uppväcka döda. I dagens text 

avslutar Jesus med att erbjuda oss bli hans familjemedlemmar: 

Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.« 

Vi avgör vår evighet genom vår syn på honom. Är han spritt 

språngande galen, eller är han Guds son, evighetens ursprung? 

Vi kan ana frågan i texten som föregår dagens evangelium: 

Mark 3:20-22 När Jesus kom hem samlades folket på nytt, så 

att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta. Hans anhöriga 

fick höra det och gav sig i väg för att ta hand om honom; de 

menade att han var från sina sinnen. De skriftlärda som hade 

kommit ner från Jerusalem sade att han var besatt av Beelsebul 

och att det var med demonernas furste som han drev ut demo-

nerna. 

Bibeln berättar att Jesus är Guds son som visade oss Guds makt. 

Han lät sig korsfästas och dödas för vår skull. Nu kommer da-

gens text, som berättar att han släpper in oss i evighetens familj. 

Mark 3:31-35 Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade 

utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk om-

kring honom, och de sade: »Din mor och dina bröder är här 

utanför och söker dig.« Jesus svarade dem: »Vem är min mor 

och mina bröder?« Han såg på dem som satt runt omkring ho-

nom och sade: »Det här är min mor och mina bröder. Den som 

gör Guds vilja är min bror och syster och mor.« 

Vad är Guds vilja? Kort svar: Att du och jag är Jesu lärjungar. 


