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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, 6 
 

 

 

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 kyrkoårets texter för torsdag 21 maj, Kristi himmelsfärds dag, med temat ”Herre över allting”: 

Dan 7:13-14, Ef 4:7–13, Joh 17:1–8 och Apg 1:1–11 (som läses varje år) och Ps 110.  

Läs texterna för söndag 24 maj med temat ”hjälparen kommer”, (den heliga anden): 1 Kung 19:9–16, 

Apg 1:12-14, Joh 16:12-15 och Ps 33:18–22. 

  

  

 

 

 

Vem är Jesus?  
Vem säger du att Jesus är? Har det någon betydelse vem Jesus är? Vad anser du? Jag sa länge att 

Jesus är min bäste vän och hjälpare. Nu har jag insett att Jesus är mycket mer, han är mycket större 

än jag förstår, han är min Herre som har köpt mitt liv på korset, och genom sin nåd ger mig och dig 

tillgång till Guds rike. Jesus säger: ”Min lära är inte min, utan hans, [Gud], som har sänt mig. Om 

någon vill göra hans, [Guds], vilja skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig 

själv” (Joh 7:16-17). 

Jesus, sitter på Guds högra sida och är Herre över allting – det är så vi ska se Jesus Kristus. Jesus säger 

till lärjungarna, när de möter honom efter uppståndelsen: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på 

jorden” (Matt 28:18). I Daniels bok berättas att Daniel i en syn såg något som liknar en människa, 

(Messias, Jesus Kristus) och skriver: ”Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av 

alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och 

hans rike skall aldrig gå under” (Dan 7:14). 

Vi, du och jag, är tillsammans med alla kristna i världen en gemenskap, Kristi kropp, (kyrkan) – Kristus 

finns här på jorden genom sin kropp – vi som bekänner Jesus som vår Herre är delaktiga i det rike 

som aldrig ska gå under. 

 

Gud  

älskar  

dig 
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Nu tänker du kanske, det här stämmer inte! Vi är ju svaga, små, kraftlösa och inte förstår vi hur det 

ska gå till att vara Kristi kropp. Ja så är det! Vi kan inte klara det själva, vi behöver den heliga anden 

som ger oss kraft, gåvor och uppdrag (Apg 1:8; Joh 16:12-15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elia på berget Horeb. 
Vi möter den rädda och uppgivna Elia som trodde att han var ensam kvar som tjänade Israels Gud när 

han möter Gud på berget Horeb i texten för söndagen från 1 Kung 19:9–16 och Gud ger Elia på nytt 

uppdrag: vänd tillbaka och smörj två kungar och en ny profet efter dig (1 Kung 19:15-16).  

Hela berättelsen kan du läsa i 1 Kung 16:29–19:18.  

Elia hade på Guds uppdrag sagt till Achav, kungen över Israel som tillsammans med drottning Isebel 

förlett hela Israels folk att tillbe Baal, att det inte skulle regna på två år. Nu hade Elia, efter två år, på 

Guds uppdrag utmanat Baals-profeterna och folket och sagt: den Gud som själv tänder offret på 

offeraltaret är den sanna Guden. Gud tände elden på sitt altare och Baals altare tändes inte, folket 

såg det och föll ned och tillbad Israels Gud och regnet kom efter två år. Drottningen Isebel vill döda 

profeten Elia och han flydde till berget Horeb där Gud kom till Elia i en stilla susning och gav honom 

nytt hopp och nytt uppdrag (1 Kung 19:15, 18).  

Vi måste komma ihåg att för Gud är allting möjligt (Matt 1:37). 

Guds frid genom Jesus Kristus! 
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Paulus ber för församlingen, Kristi kropp, att den ska uppleva och förstå 

Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap (Ef 3:14-21).  

Sen beskriver Paulus hur Gud och den helige anden bygger upp kroppen 

genom att ge, de heliga, oss vanliga kristna, uppdrag och förmåga att 

bygga upp varandra ”tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i 

kunskapen om Guds son [Jesus], blir fullvuxna och når en mognad som 

svarar mot Kristi fullhet (Ef 4:12-13).  

Jesus berättar för lärjungarna innan han lyftes upp till himlen: ”ni skall få 

kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i 

Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta 

gräns” (Apg 1:8). 

 Vi kan känna oss små och obetydliga men är genom Jesus nåd, Guds barn, 

Jesus lärjungar och ska verka här på jorden tills Jesus kommer tillbaka och 

upprättar Guds rike (Apg 1:11; Matt 24:29–31, 37–44; Upp 20:11–15, 

21:1–8, 22:1–7). 

Vi kan ofta ge upp och tänka att nu är det hopplöst, 

ingen följer Gud, det är bara ondska, hat och maktbegär 

som driver människor. Jag tror att Elia kände likadant, 

nu är det kört, hoppet är ute, men Gud har en väg, Gud 

har all makt i himlen och på jorden. 
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