
Skänninge Missionskyrka en del i  Veckan ord: vecka 19, 2020 

 Pastor: Mats Wedberg  

 1 

 

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, 4 
 

 

 

 

 

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. 

Att växa i tro 
Läs kyrkoårets texter med temat ”att växa i tro” för söndagen 10 maj: Jes 57:15–16, Gal 5:13–18, Joh 

17:9–17 och Ps 98:1–8.  

 

 

 

 

 

 

 

Jag föreslår att du börja läsa Ps 98, en lovsång till Gud som är trofast och räddar. Gud som i sin 

skapelse visar sin förmåga och kraft. Vi ser vårens under, hör fåglar, ser fjärilar, möter grönskan och 

förundras över livet. Gud är livets källa. Tacka Gud för att Gud är den han är. Gud har omsorg om oss 

och låter det regna över onda och goda. Men Gud vill mer, Gud vill att vi alla ska leva i en evig, 

kärleksfull gemenskap med honom. Låt din fantasi visa dig allt gott Gud har skapat och tacka Gud för 

det. (Du ber). 

 

 

 

 

 

Gud älskar dig 

Gud har skapat allt, 

det du ser  

och det du inte ser 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Jes 57:15–16 beskriver Guds kärlek, en Gud som är helig och väldig i sin makt men finns hos de som 

tappat modet och inte orkar mer. 

Bön 
Jesus lär oss be. Jesus ger oss bönen ”Vår Fader” (Matt 6:9–15; Luk 11:2–4).  Jesus lär oss be i sitt 

namn (Joh 16:23-27) och Jesus ber för sina lärjungar och oss som kommer till tro genom lärjungarnas 

vittnesbörd (Joh 17). Du kan inte tänka en tanke, känna en känsla utan att Gud vet det. Gud vill att du 

och jag ska dela våra liv, tankar och känslor med Gud, det är bön. Bön är det ärliga samtalet med 

Gud, där Gud får leda oss på rätt väg genom våra olika liv. 

 

 

 

 

 

Livet i gemenskap med Gud.  
Livet i frihet. Gal 5:13-18 talar om livet i frihet. Jag har fått jobba med texten. Vad menar Paulus i Gal 

5:13-18 med köttet, köttets begär och att anden och köttet är fiender till varandra? Där det står 

bröder läs bröder och systrar eller syskon. 

Människan är inte delad, anden och kroppen hör ihop. Er kropp är ett Tempel för den heliga Anden 

säger Paulus (1 Kor 6:18-20). Anden beskrivs i Gal 5 som den på nytt födda människan som renats 

genom nåden av Jesus död och uppståndelse. Köttet och köttets begär talar om människan som inte 

tagit emot nåden och lever utanför Guds vilja. Det handlar om att vi i varje handling måste välja att 

följa Jesus nåd och älska vår nästa som oss själva. Det handlar om att inte falla tillbaka till gamla 

vanor utan helhjärtat följa Jesus i vardagen. I Gal 5:19 beskrivs köttets gärningar, otukt, orenhet, 

liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider…och annat av samma sak. Andens frukter är kärlek, 

glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning (Gal 5:22). 

 

 

 

 

 

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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