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Under Coronapandemin när vi inte får träffas i kyrkan tänker jag skriva en kort betraktelse varje 

vecka över de texter som kyrkoåret föreslår. Du får gärna höra av dig med kommentarer och tankar. 

Du får gärna dela med dig av veckans ord till andra. 

 

 

 

 

 

Veckans ord 
Jag vill ge dig en hälsning från vår Gud! 

Du är älskad. Gud älskar dig. 

Läs texterna för söndagen 26/4: Jer 23:3–8, 1 Pet 5:1–4, Joh 10:22–30 och Ps 23. 

Även om du känner dig isolerad, bortglömd eller sjuk, Jesus är nära dig. Jesus led, dog och uppstod 

från det döda för att du och jag ska få leva i gemenskap med Gud och varandra. En gemenskap som 

bygger på Guds nåd och förlåtelse som vi får ta emot och sedan ska ge vidare till andra. 

 

När Jesus säger vem han är: vill du och jag då tiga ihjäl honom – förminska 

honom – döda honom? 
I Joh 10:22-30, när Jesus sagt vem han är, vill Judarna än en gång döda Jesus (Joh 10:31). I ”Veckas 

ord” vecka 16 skrev jag att lärjungarna och de första som sedan spred budskapet inte kunde tro 

förrän de mött Jesus uppstånden.  

 

Vågar du lära känna Jesus som han är? Vågar du låta Jesus leda dig? Vill du 

hjälpa människor att möta Jesus? 
Jag mötte en kvinna som levt i ett destruktivt förhållande. Hon sa: jag hade sett ut platsen vid älven 

där jag skulle hoppa och ta mitt liv. Hon berättade senare när hon tagit sig ur förhållandet att Ps 23 

har hjälpt henne, betyder mycket för henne och talar direkt till hennes innersta om Guds omsorg.  

 

 

 

Ps 23 berättar om vem Gud vill vara för dig. 

Läs den, psalmen är till dig, i din situation. 

 

 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Gud är den samme i går, i dag och i morgon! 
Jer 23:5: Gud ska låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam och det ser Jeremia profetiskt ca 600 

år innan det har hänt. Nu har det skett, Jesus är det skottet, den friska rättfärdiga växt som Gud låter 

växa fram. Jesus göra Guds vilja, att rädda världen (Joh3:17). Jesus leder oss på rätt väg. Jesus vill att 

vi ska leva inneslutna i Guds kärlek och att vi ska innesluta varandra i Guds kärlek. Guds rike är en 

gemenskap som Gud bjuder in alla människor till. Jesus har gjort allting färdigt och delar ut 

inbjudningskorten till alla som vill ta emot. 

 

Jesus är vår herde. 
Jag har fått förtroendet av er att förkunna här i Skänninge. Pastor betyder herde, den som leder 

fåren till vatten och bete. Utan vatten och mat dör man. Jesus sa: ”Jag är livets bröd” (Joh 6:48) och 

sa vidare: ”ur den som tror på mig, [Jesus], ska strömmar av levande vatten flöda fram (Joh 7:38). Jag 

önskar att vi tillsammans kan leva efter det Petrus skriver till oss (1Pet 5:1–7) och citerar ”klä er i 

ödmjukhet mot varandra” (1Pet 5:5), ”och kasta alla era bekymmer på honom, [Jesus], för han har 

omsorg er” (1Pet 5:7). 

 

 

 

”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer 

mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, 

och ingen skall rycka dem ut min hand” (Joh 10:27-28). 

 

 

 

Be och du ska få, sök och du ska finna. Guds frid genom Jesus Kristus. 
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