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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.  

Passa på att dela med dig av veckans ord till andra. 

 

Veckans ord, 3 
 

 

 

Du är älskad.  

Gud älskar dig. 

 

 

Du är älskad! Gud älskar dig! 
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. 

 

Läs texterna för söndagen 3 maj 2020: 2 Mos 13:20–22, 1 Thess 5:9–11, Joh 13:31–35 och Ps 147:1–

7. Om du tycker att det är svårt att förstå dessa texter, så tycker jag också det. Det blir lättare att 

förstå sammanhanget om man läser det som händer före och efter dessa textavsnitt. 

 

 

 

 

 

 

Törs jag lita på att Gud leder mig? Törs jag lita på Gud? 
Den frågan brottades jag med. Jag orkade inte tänka ut en ny framtidsplan för mitt liv. Jag hade läst 

Matt 6:19-34 att Jesus lär oss att först söka Guds rike.  Jag insåg, i min brottning, att det finns inget 

annat som är bestående, pengar, jobb, vänner, allt kan försvinna, det är bara Gud som är evig. Jesus 

vill lära oss att omvärdera livet här på jorden. Det är i himlen vi ska skaffa en skatt. Guds rike är 

viktigast.  

 

 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Hur gör du: söker du först Guds rike och Guds ledning? 
Gud vill leda oss och rädda oss men det kräver omprioritering, Guds rike först.  

Gud själv leder uttåget från Egypten som en molnpelare om dagen och eldpelare om natten (2 Mos 

13:20-22). Jag och du får möjligheten att överlämna våra liv, precis som de är, i Guds händer och ta 

emot förlåtelsen som Jesus Kristus, genom sin uppståndelse, erbjuder oss alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad innebär det att söka Guds rike? 
Jesus säger i Joh 13:34: ”Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra”. Paulus skriver: ”Sök 

inte ert eget bästa utan andras” (1 Kor 10:24). I Psaltaren står det: ”Sök er till Herren och hans makt, 

träd ständigt fram inför honom” (Ps 105:4). Jag vill beskriva Bibelns budskap med att vi ska älska Gud 

genom att älska människor, som Jesus älskar människor (Matt 22:37-40). 

 

Men det här klarar jag inte!  
Det vet Gud. Därför hjälper Gud oss genom Jesus och den heliga Anden. Redan i ordspråksboken står 

det: ”Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på 

alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna” (Ord 3:5–6). 

 

 

 

 

 

Be och du ska få, sök och du ska finna, knacka på och det ska öppnas för dig (Matt 7:7).  

Guds frid genom Jesus Kristus! 
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