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Vaksamhet och väntan! 
Du är älskad! Gud vill ge dig en framtid och ett hopp! 

Gud älskar dig och sin skapelse och vill rädda dig och skapelsen genom Jesus Kristus! Läs kyrkoårets 

texter, Am 8:9–12, Fil 3:20–4:1, Luk 17:20–30, Ps 139:1–18, för söndag 15 november 2020, Årgång 3, 

SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN - Vaksamhet och väntan. 

Rädsla, det finns inget hopp för framtiden, tänker du kanske. 
Är du rädd för Gud? Är du rädd för det som sker nu och kommer att ske i framtiden, med katastrofer, 

miljöförstöring, krig, flyktingar som måste fly och nu Coronapandemi. Känner du ångest och tror inte 

att det finns någon framtid, för dig, för jorden. Det är en befogad rädsla – finns det inget hopp? 

Väntan på Guds handlande – Hopp.  
Vänd dig till Gud genom Jesus Kristus och berätta för Jesus om din ångest, din rädsla. Var ärlig och 

säg till Jesus precis hur du tänker och känner. Var sedan tyst och lyssna på vad Jesus säger dig.  

Tre bibelställen som uttrycker Guds vilja för dig och mig.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veckans ord, 26 

Jer 29:11,”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger 

Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och 

ett hopp.” 

Joh 3:16-17, ”Så älskade Gud världen att han gav den sin 

ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under 

utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för 

att döma världen utan för att världen skulle räddas 

genom honom.” 

Ps 139:1–18, målar med ord 

Guds närvaro och kärlek till dig 

och mig.  

Förändrar Ps 139:1–18 dina 

tankar om Gud? 

Ps 139:1–18, För körledaren. Av David, en psalm. 

Herre, du rannsakar mig och känner mig. 

Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker. 

Om jag går eller ligger ser du det, du är förtrogen med allt jag gör. 

Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. 

Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. 

Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd. 

Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? 

Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där. 

Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, 

skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. 

Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, 

så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. 

Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. 

Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör. 

Du kände mig alltigenom, 

min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, 

när jag flätades samman i jordens djup. 

Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, 

de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. 

Dina tankar, o Gud, är för höga för mig, väldig är deras mångfald. 

Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen, når jag till slutet är jag ännu hos dig. 

 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Vaksamhet – det jag och du gör har betydelse. 
Guds rike är inom er (Luk 17:21) – Guds rike är där vi låter Guds vilja ske i mitt och ditt liv. Är vi inte 

kristna av nåd? Det är helt sant, det är nåd. ”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds 

gåva är det” (Ef 2:8).  

Låter jag Guds rike, Guds vilja ske i mitt liv? Det måste jag vara vaksam över. Jesus har gett oss 

bergspredikan i Matt 5–7 om hur vi ska leva i relation med Gud och varandra. Guds rike blir synligt 

när jag lever efter det Jesus lär mig. Jag vet att det är svårt, jag behöver både din och Guds förlåtelse 

och upprättelse när jag misslyckas. Men med förlåtelsen som hjälp kan vi tillsammans göra Guds rike 

mer synligt.  

 

 

Jesus kommer tillbaka. 
Jesus ska komma tillbaka och upprätta sitt rike och det kommer att ske så att alla människor ser det 

(Luk 17:24-25). Gud ska göra allting nytt, en ny himmel och en ny jord (Upp 21:1–6). 

Men före det behövde Jesus lida och dö på korset. Inget händer av en slump. Gud vet allt och ser 

konsekvenserna av de handlingar som vi människor gör. I Am 8:9 står det, den dagen låter jag solen 

gå ner vid middagstid, middagstid är mitt på dagen. När Jesus dog på korset blev det mörkt mitt på 

dagen. Det var mörkt från klockan 12.00 till 15.00 eller som det står i Matt 27:45–46, från sjätte 

timmen till nionde timmen. 

 

Vårt hemland är himlen.  
Jesus är i himlen, Mark 16:19, Apg 1:9–11 och ska komma tillbaka till jorden och exakt vad som då 

händer förstår jag inte men Paulus skriver, ”Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den 

som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den 

blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig” (Fil 3:20-21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guds frid genom Jesus Kristus! 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 

 https://equmeniakyrkan.se/skanninge 

• Du får gärna höra av dig med 

kommentarer och tankar.  

• Sprid gärna veckans ord till andra. 

• Veckans ord finns på hemsidan.  
 

Tänk om Jesus menade det han sa? 

Läs och ta till dig Jesu undervisning i Matt 5–7, 

eller dokumentet ”Tänk om” som jag bifogar. 
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