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Veckans ord, 7 

 
 

 

 

 

 

Gud älskar dig!  

     Vårt dop! 
 

 

 

 

Gud älskar sin skapelse och vill rädda dig och skapelsen genom Jesus Kristus. Läs kyrkoårets texter för 

söndag 14 juni, första söndagen efter trefaldighet, med temat ”vårt dop”: 1 Mos 7:11-23, Apg 8:26-

39, Matt 3:11-12 och Ps 66:5–12. 

 

 

 

 

 

 

 

I dopet är vi med i gemenskapen med Fadern (Gud), Sonen (Jesus) och den heliga Anden. Gud 

handlar i dopet, vi blir en gren i vinstocken, [Jesus] (Joh 15:1–17), en lem i Kristi kropp. 

När jag ser temat för kyrkoårets texter ”vårt dop” minns jag min brottning, är mitt barndop ett dop 

eller måste jag döpas som vuxen för att det ska räknas? Jag landade i att alla dop i Faderns, Sonens 

och den heliga Andens namn är giltiga dop. Det är Gud som handlar i dopet, min och din bekännelse 

kan komma både före och efter dopakten. Hur tänker du om dopet, är det en fråga du brottas med? 

Bibelns budskap sammanstrålar i en person, Jesus. Dopet handlar om att förkunna Jesus Kristus och 

innesluta människor i gemenskap med Gud.  

Du får gärna höra av dig med 

kommentarer och tankar.  

Sprid gärna veckans ord till andra. 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Jesus sa: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: 

döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har 

gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt 28:18–20).  

 

 

 

Vi har alltså ett uppdrag och Jesus har alla makt. Jesus säger: 

• Gå ut!  Gör alla folk till lärjungar!  Döp dem!  Lär dem att hålla alla bud jag gett er!  

• Jag är med er alla dagar till tidens slut!  

Jesus heliga Ande behöver vara med dig och mig för att vi ska klara uppdraget. Lärjungarna klarar 

inte uppdraget i egen kraft och börjar inte gå ut med budskapet om Jesus förrän de fått kraft av den 

heliga Anden. Men då den heliga Anden verkade i dem och genom dem fick de kraft och mod att 

utföra Jesus uppdrag som vi läser om i Apostlagärningarna (Apg 1:1–28:31) i Bibeln.  

 

 

 

 

”Av hans, [Jesus], fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, men 

nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den ende 

sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han, [Jesus] har förklarat honom, [Gud] för oss” (Joh 1:16-18). 

Johannes döparen sa: ”Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter 

mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han, [Jesus] skall döpa er 

med helig ande och eld” (Matt 3:11). 

 

Frågor utifrån kyrkoårets texter för söndagen 14 juni: 

• Varför utplånade Gud människor och djur i berättelsen om Noa som byggde Arken (1 Mos 

6:1-8:22)?  

• Kom och se Guds gärningar, hans väldiga verk bland människor (Ps 66:5). Hur ser du och jag 

Guds verk i naturen och på andra sätt? 

• Jesus ska döpa i helig Ande och eld och skilja agnarna från vetet samt bränna upp agnarna 

(Matt 3:11-12). Hur tänker du om nåd, sanning och dom utifrån det som beskrivs i Matt 3:11-

12? 

• Lägg märke till ängeln och den heliga Anden i texten Apg 8:26-38 och hur ängeln och Anden 

påverkar Filippos att agera för hovmannens frälsning. Hur upplever du den heliga Anden i ditt 

liv? Är änglar och helig Ande något du vill samtala om? 

Guds frid genom Jesus Kristus! 
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