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Snart är det jul! Vi räknar ner till firandet av Jesusbarnets födelse på julafton och juldagen. Advent 

betyder ankomst, Jesu ankomst. 

Läs kyrkoårets texter, Mik 4:1–4, Rom 15:4–7, Luk 21:25–36, Ps 85:9–14, för söndag 6 december, 2020, 

årgång 1 – Guds rike är nära. 

Genom Jesus är Guds rike nära oss och du och jag blir levande byggstenar i bygget av Guds rike när 

Jesus får leda våra liv. Jag har tidigare skrivit om Jesu bergspredikan (Veckans ord 26) och att Jesus 

säger, den som lyssnar på bergspredikan och handlar efter den har en stadig grund för sitt liv (Matt 

5-7). Nu när det är Coronapandemi och vi inte kan träffas, handla, resa som vi vill och måste tänka på 

smittrisker, känner vi oss begränsade och främmande inför hur tillvaron blivit.  

Hur mår du i det här? Vad tänker du om Gud? 

Trygghet hos Gud! 
Jag upplever att mitt liv vilar i Guds omsorg och jag ber att du ska få uppleva samma trygghet.  

 

 

 

 

 

Du kanske frågar: Kan man höra Gud tala? Ja, det kan man. Bibeln berättar om att Abraham, Mose 

och profeter med flera fick budskap från Gud eller hörde Gud tala. Vi läser om Maria (Jesus mor) som 

fick höra budskapet från Gud av en ängel. I Apostlagärningarna läser vi om hur Anden leder och talar 

till den framväxande gemenskapen i Kristus, kyrkan. 

Kan Gud tala till mig? 
Grunden för min tro är Jesu undervisning i Bibeln och att jag upplever att Jesus leder mig. När jag ber 

att Gud ska leda mig, märker jag att Gud ofta meddelar sig till mig med oro, olust när det är något 

som inte är bra och med frid och lugn när jag är på rätt väg. Det kan också vara att jag ber Gud 

stoppa mig om jag är på fel väg. Då kan jag ibland bli osäker när det känns bra och jag inte möter 

något hinder. Då har jag bett Gud: jag vet att du leder mig men jag behöver hjälp att se att jag har 

gjort rätt val. Då kan jag ha fått ett bibelord som tydligt talat till mig. Jag kan ha mött en främmande 

människa, som inte vet något om min situation och funderingar, som fått uppmuntrat mig med ord 

som jag inser kommer från Gud. Det kan vara vittnesbörd från någon kristen som gör att jag förstår 

mer av Guds storhet. 

Gud talar också till mig genom insikten om hur fantastisk naturen är formad och hur många små 

detaljer som måste samverka för att allt ska fungera. Ta bara ett litet virus t.ex. Coranaviruset som 

får hela jordens befolkning att ändra sina vanor. Viruspartiklar är 0,000 02 – 0,000 3 mm i diameter 

och ställer till så mycket problem för oss.  

 

Veckans ord, 29 

Jag vill höra vad Gud säger. 

Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna och för de redbara. 

De som fruktar honom har nära till hans hjälp, hans härlighet bor i vårt land. 

Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra. 

Trofasthet spirar ur jorden, rättvisa blickar ner från himlen. 

Herren själv ger allt gott, vårt land ger sin gröda. 

Rättvisa går framför honom, fred och välgång i hans spår (Ps 85:9–14). 

Ps 85:9 

börjar 

”Jag vill 

höra vad 

Gud 

säger”!  

Guds rike är nära! 2:a advent. 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Lita på det Jesus lär oss! 
Jag litar på att Jesus är Guds son och räddningen för världen. Det största fel jag gör är när jag litar 

mer på pengar och min förmåga än på Gud. För det är Gud som skapat var enda liten detalj i 

skapelsen och fått allt att samverka och det är Gud som gett mig min förmåga och de resurser jag 

disponerar. 

Vi behöver ära Gud och låta Gud rädda oss!  
Jesus lär oss be: Vår Fader, du som är i himlen. 

Låt ditt namn bli helgat. 

Låt ditt rike komma (låt Guds rike komma).   

Låt din vilja ske på jorden som i himlen. (Matt 6:9–10). 

 

Gud har talat till profeten Mika och i Mik 4:3 står det: ”Han [Jesus] skall döma mellan alla folk, skipa 

rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till 

vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig.” 

 

Guds rike växer! 
Guds rike växer ibland oss! Tappa inte hoppet, var uthållig. Paulus uppmuntrar oss i Rom 15:4–7 att 

vara uthålliga. Jesus sa, gå ut och gör alla folk till lärjungar för jag har fått all makt i himlen och på 

jorden (Matt 28:18-20). Guds rike växer där människor tar emot Jesus som vägvisare över sitt liv. 

Jesus har all makt men jag och du bestämmer själv om han får visa oss rätt väg. Vi är fria att följa 

Jesus eller göra våra egna vägval. Jesus tvingar oss inte men han älskar oss och vill leda oss in i Guds 

rike, in i Guds kärlek. 

Jesus kommer, advent! 
Sedan domsöndagen, 22 november, har kyrkoårets texter talat om att Jesus ska komma tillbaka. 

Jesus kom först som ett barn och har kommit till oss för att alla som tror på honom ska få evigt liv, 

alla som gör det Jesus lär oss (Joh 3:15–18). Men när Jesus kommer tillbaka då ska ondskan rensas 

bort och ett fredsrike bli bestående. Luk 21:25-36, Matt 24:29-35, Mark13:24-31; beskriver det som 

sker innan Jesus kommer tillbaka. Tecken ska visa sig i sol, månen och stjärnor, och på jorden ska 

ångest och rådlöshet drabba hedningarna. Människor ska förgås av skräck. Då ska man se 

Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. Jesus säger till lärjungarna och till 

oss: lär er att se tecknen och håll er beredda så att ni inte blir överraskade av Jesu återkomst. Be att 

ni får kraft och kan stå upp när Jesus kommer tillbaka. Var inte rädd med var beredd, Jesus vill att du 

och jag ska räddas! 

 

 

 

 

 

 Du får gärna höra av dig med 
kommentarer och tankar.  

 Sprid gärna veckans ord till andra. 

 Veckans ord finns på hemsidan.  
 

Nåd från Herren Jesus åt alla! (Upp 22:21) 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 
https://equmeniakyrkan.se/skanninge 

Ps 86:11, ”Visa mig, Herre, din väg, 

så jag kan vandra i din sanning. Lär 

mig att helhjärtat vörda ditt namn.” 
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