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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 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Jag har semester vecka 22 och 23 och skriver inte veckans ord dessa veckor 

utan skickar med kyrkoårets texter och hoppas att bibelorden inspirerar 

dig till givande samtal med Gud. 
 

 

 

 

 

Den heliga anden 

Alla hör om Guds rike på sitt eget språk 
Läs kyrkoårets texter för vecka 22, söndagen 31 maj, Pingstdagen med temat ”den heliga anden”: Jes 

12, Apg 2:1–11, Joh 7:37–39, Ef 2:17–22 och Ps 104:27–31. 

Några frågor att reflektera över när du läser texterna: 
Vad betyder den heliga anden för dig? 

Vad betyder den heliga anden för att kyrkan skulle börja byggas av de första lärjungarna? 

Kan vi klara oss utan den heliga anden? 

 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Heliga trefaldighets dag 

Gud – Fader, Son och Ande 
Läs kyrkoårets texter för vecka 23, söndag 7 juni, Heliga trefaldighetsdag, Gud – Fader, Son och Ande: 

1 Mos 18:1–8, Apg 4:5–12, Joh 11:18–27 och Ps 113:1–6. 

Frågor: 
Hur tänker du om gemenskapen i Guds rike? Jesus säger jag är vinstocken och ni är grenarna (Joh 15: 

1–10).  Jesus ber: ”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också 

de skall vara i oss” (Joh 17:21). 

 

 

 

Jag har sparat frågor från avslutningen av ”Veckans ord” nr 5 och ber dig brottas med det Jesus lär 

oss i bergspredikan. 

Livet i gemenskap med Gud.  
Jesus säger i bergspredikan Matt 5–7: ”älska era fiender och bed för dem som förföljer er” (Matt 

5:44). Bergspredikan innehåller bönen ”Vår Fader” (Matt 6:9–13) och bönen avslutas med att vi 

måste förlåta som vår himmelske fader förlåter oss (Matt 6:14-15). Relationen med Gud ger oss en 

helt ny förståelse för verkligheten och visar oss på Guds nåd som vi får och som vi som Guds barn ska 

ge vidare.  

Törs jag lita på det Jesus lär mig? 
Vad tänker du om det Jesus lär oss i bergspredikan Matt 5–7? Det var min brottning med 

bergspredikan, törs jag lita på det Jesus lär oss, som till slut formade mig till att bli en nyutbildad 

pastor vid 62 års ålder. Vi behöver lita på det Jesus lär oss.  

 

 

 

 

 

 

Guds frid genom Jesus Kristus! 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 

 

Be och du ska få,  

sök och du ska finna,  

knacka på och det ska öppnas för dig. 

(Matt 7:7). 
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