Gudstjänst med Skara domkyrka
Tjugonde söndagen efter trefaldighet – 25 oktober 2020
”Att leva tillsammans”
Välkommen att fira en gudstjänst med Skara domkyrka!
Denna ordning har sin utgångspunkt i gudstjänsten som firas i domkyrkan.
Sjung eller läs psalmerna, läs bibeltexten och be bönerna – gärna högt.

Psalm 78:1-4 – O Jesus Krist, dig till oss vänd

Inledningsord
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
Guds kärlek rymmer hela vårt liv,
gemenskap och ensamhet,
smärta och glädje, styrka och utsatthet.
Gud omsluter oss på alla sidor
och känner oss vid namn.
Gud är nära med nåd och barmhärtighet
genom Jesus Kristus.

Dagens bön
Barmhärtige Fader, du som dukar ditt bord för oss,
sänd din Ande i våra hjärtan,
så att vi delar vårt bröd med vår nästa.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Psalm 96 – Öppna mig för din kärlek

Evangelietext – Matt 13:53–57
Jesus har precis berättat en stor mängd liknelser, bland annat liknelsen om
sådden, liknelsen om senapskornet och surdegen och liknelsen om ogräset.
Läs dagens evangelietext, gärna långsamt och som du är där och lyssnar.
Övriga texter: Tob 10:7–13 och 2 Tim 1:3–5. Psaltarpsalmen är 68:5-7.

Predikan

Britt-Marie Hjertén

”Välkommen! Känn dig som hemma!” När hörde du de orden senast?
Och vad gjorde det med dig i relation till den som sade så? Känn dig som
hemma: här kan du slänga dig i soffan och dra upp fötterna under dig,
kanske svepa pläden om dig och med en rykande kopp choklad i händerna
vet du att här blir du lyssnad på, tagen på allvar. Här kan du dela livet. Så
skönt! Så bra! Ändå vet vi att det inte alltid är lätt att leva tillsammans. Vi
dras till varandra, vi kvävs av varandra, vi sätter etikett på varandra. Våra
tre texter idag berättar om tre olika relationer:
 Tobias i GT-texten har som ende son blivit sänd ut på en resa och
på vägen träffar han sin livskamrat Sara med en minst sagt brokig
historia och det blir bröllop. Men bröllopet försenar hans resa hem
och inte kan han ringa eller skicka sms och säga att allt är bra.
Tobias föräldrar är utom sig av oro och tror att han är död. De står
varandra mycket nära. Liksom Sara står sina föräldrar nära. Goda
relationer helt enkelt.
 Episteltexten berättar om relationen mellan Paulus och Timotheos.
De är inte far och son biologiskt sett, men uppskattar varandra som
far och son i det de delar sin tro. Vi förstår att också de står
varandra mycket nära!
 Och så kommer vi till Nasaret, bygemenskapen kring synagogan:
här har man sett Jesus växa upp och nu ställer han sig mitt i gudstjänsten och delar erfarenheter av Gud och man tycker att han tar
sig själv på lite för stort allvar: vem tror han att han är? Vi vet ju
vem han är. Varför skulle vi lyssna på just honom? Och så splittras
gemenskapen. Somliga håller sig kvar, andra vänder ryggen.

Känns det möjligtvis igen från dina sammanhang? Våra liv tillsammans
består av så många delar: det är inte bara omsorg, glädje och uppmuntran.
Det handlar också om anpassning, ibland om dåligt samvete och rädsla
eller som i Nasarets synagoga om ”rättning i ledet”: du beter dig inte som
man bör. Att leva tillsammans är inte lätt. Ändå är det vår kallelse och ofta
vår djupa längtan. Ja, vi ser ju att vi ingår i så många olika gemenskaper:
i familjen, i vänkretsen, arbetsgemenskapen, äktenskapet och som kristenhet. Och det är ju det sista jag talar om idag: vilka är vi kallade att vara som
kyrka och kristenhet?

Varje gång ett barn döps påminner jag alla som lyssnar att dopbarnet
bjuds in i en större gemenskap än den som är familjen och släkten.
Dopet vidgar det sammanhang som vi räknas in i. Vi bjuds in i en livslång
vänskap med Jesus och blir del av något större. Som döpt in i kristenheten
lever du tillsammans med andra som söker vägen framåt, som värnar vänskapen, som tjänar (inte mest) utan varandra för att världen ska leva.
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Vi som i domkyrkoförsamlingen under Mötesplats Nikolais flagg gör en
korrespondenskurs genom Filipperbrevet i NT, har denna vecka gjort en
upptäckt om Paulus. När han skriver till filipperna om hur man lever i
världen och samhället, i medgång och motgång, så skriver han aldrig om
hur just varje enskild ska bli en bättre människa och kristen. Nej, han
skriver om och till gemenskapen, om hur de ska få ”detta att vara vi” att
växa inte bara på bredden – d v s ständigt vidga gemenskapen – utan också
på djupet i relation till Jesus. Och han tar Jesus inte bara som förebild utan
som ”möjliggörare” när han talar om livet som ett liv i Kristus.

Jag skulle vilja uppmuntra dig att ta fram din bibel i eftermiddag eller
någon annan dag i veckan och läsa hela Tobits bok, GT-texten (den finns i
tillägget i bibeln, mellan NT och GT, 14 kapitel lång). Mitt i denna makalösa
och fantasifulla berättelse ser vi samma spår av relationer: de till Gud och
de till andra. Tobit och Sara är människor som både klagar och jublar hos
Gud och överraskas av Guds omsorg och välsignelser trots stora svårigheter. Det är en fingervisning: att leva tillsammans som kristenhet är att
leva vänd mot Guds ansikte, att räkna med och spana efter Guds omsorg
och välsignelser också i det som är våra svårigheter. Samma sak kan vi se
i Filipperbrevet. Vänskapen som gör att Paulus skriver sitt brev till församlingen i Filippi är inte bara en vänskap mellan de två parterna. Nej, det
är en vänskapens triangel där Gud självklart är den bärande kraften. Så
behöver vi, för att växa som kristenhet, alltid söka lyssna efter rösten som
säger: du är hemma hos mig!

Och kanske är det just så finurligt att vi inte kan växa fullt ut i kärlek och
tillit till Gud utan gemenskapen med Guds vänner, de som med sina liv och
erfarenheter kan berätta långt mycket mer om sin vänskap till Gud än aldrig så många böcker, predikningar eller ritualer, kanske bara genom sitt
sätt att vara. Förra helgen var en av konfirmandgrupperna i domkyrkoförsamlingen på läger och vi gjorde just så: berättade för varandra med
hjälp av bilder, också sådana vi själva tog, om Gud och hur vi tänker att
Gud är. Tack vare varje persons delande blev bilden större än om var och
en suttit för sig själv och funderat. Och vi upptäckte att vi delade många
liknande tankar, trots att vi kommer från olika håll med olika erfarenheter.
Guds vänner behöver alltid öva sig i att dela sina erfarenheter av Guds
vänskap eller som Paulus kallar det, ”livet i Kristus”, och även lyssna in
varandras erfarenheter med respekt och ödmjukhet utan att sätta etikett
på varandra. Det handlar om att bjuda in och att kunna känna sig hemma
nog att våga delta och dela. Så kan vi växa tillsammans som kristenhet.

I Jesu namn. Amen.
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Trosbekännelsen, alternativt Trospsalm 68:1 eller 711

Bön
Gud, inför dig som skapat hela världen till vårt hem ber vi att du välsignar alla hem. Välsigna dem där man lever tillsammans och dem
som är ensamma hemma. Stöd och led de myndigheter som arbetar
med att skapa bostäder. Vi ber särskilt för hemlösa och de som lever
på marginalen. Vi ber för alla platser där krig och ofred hindrar
människor att leva gott tillsammans. Du känner dem alla. Var nära
de plågade, ge vishet till de styrande att gå fredens väg.
Vi ber för vår församling. Hjälp oss att ta vår kallelse på allvar att
vara ett andligt hem för människor. Välsigna församlingens diakonala arbete, våra diakoner och diakonarbetare. Sänd din heliga Ande
att ge oss fantasi och frimodighet att vara till för varandra trots avstånd, så att ingen känner sig lämnad ensam
Gud, nu ber vi tyst för …
Tack för att du alltid lyssnar till oss när vi ber. Tack för att vi både
kan få vila i din nåd och blomstra i vårt inre. I Jesu namn Amen.

Herrens bön
Välsignelsen
Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn. Amen
Psalm 288 – Gud, från ditt hus
Sändningsord
Gud skapar världen och vill att vi ska leva.
Gud älskar världen och fyller oss med kärlek.
Gud förnyar världen och ger oss en framtid och ett hopp.
Kollekten går till församlingens diakoniarbete.

Om du har möjlighet och vill ge en gåva till kollekten kan
du swisha till 123 105 32 22, skriv ”Kollekt 25/10” som
meddelande, eller använd qr-koden här.
Tack!
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