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Veckans ord, 22-2021 
Vårt dop! 

1:a söndagen e. trefaldighet, 6 juni, (årg 1): Joh 3:1-8, Hes 36:25-28, Rom 6:3-11 och Ps 66:5-12. 

Vårt dop! 
Den som döper uttalar: Jag döper dig nn (ditt namn) i Faderns, Sonens och den 

heliga Andens namn. Vi döps in i en gemenskap med den treenige Guden (Fadern 

– Gud, sonen – Jesus  och heliga Anden) och alla Guds barn, kyrkan (de som Jesus 

innesluter i sin gemenskap, döpta oberoende av tradition). Vi tillhör Jesu kyrka 

utan samfundsgränser och utan nationsgränser. Kyrkan – gemenskapen som 

lever med Jesus – är Guds barn – och Gud vill att vi ska älska honom över allt 

annat! 

Det är Gud som handlar. 
Gud handlar och vi (du och jag] får ta emot. Dopet är Guds handlande med oss. 

Jag citerar Hes 36:25-28:  

Sedan skall jag [Gud] bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har 

orenat er med alla era avgudabilder, men jag skall göra er rena. Jag skall ge er 

ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur 

kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande [den heliga 

Anden] skall jag fylla er. Jag skall se till att ni följer mina bud och håller er till 

mina stadgar och lever efter dem. Ni skall få bo i det land jag gav era fäder. Så 

skall ni vara mitt folk, och jag skall vara er Gud. 

Texten handlar om Israels folk och Israels folk är Guds folk och vi får tillhöra Guds 

folk när vi tror på Jesus. 

Joh 3:1-26. 
Jag insåg för några år sedan att Gud är mycket tydlig men för mig och kanske för 

dig är det svårt att fatta det Gud vill lära oss. Jag undrar hur mycket Nikodemus 

förstod av det Jesus berättade för honom. 

Nikodemus, farisén  och medlemmen i judarnas råd fick i sitt nattliga besök hos 

Jesus hela Guds räddningsplan förklarad för sig. Det står berättat i Joh 3:1-26. 

Ibland dessa verser står lilla Bibeln Joh 3:16: ”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.” Det står att Människosonen (Jesus) måste upphöjas som Mose hängde upp 

en ormen gjord av koppar i öknen (4 Mos 21:4-9, Joh 3:14). När de ormbitna 

Israelerna tittade på kopparormen blev de botade, precis som vi blir räddade om 

vi ser och följer Jesus som blev korsfäst.  

Jag inser också att det måste varit omöjligt att ta in och förstå det Jesus sa. Vi 

måste bli född på nytt och utan det kan man inte se Guds rike (Joh 3:3). Det 

förklarar Jesus med att var och en som tror på honom får evigt liv (Joh 3:15). Den 

nya födelsen sker när vi tror på Jesus [Människosonen].  

Döpta in i Kristus! 
Döpta in i Kristus? Hur kan jag förstå det? Jesus försöker förklara det genom 

liknelsen att han är vinstocken och vi är genom tron på honom som grenar som 

får kraft och näring av att vara sammanväxta med honom (Joh 15:1-17). 

 

 

 

Program  

Gudstjänst 

Sön 6/6 kl 10, 

predikan Ida Tonnvik. 

Sön 13/6 kl 10, Mats 

Wedberg, flöjt och 

piano trio. 

 

Bibelstudie 

Ons 9/6 

Ons 23/6 

kl 15-16.30, vi läser 

och samtalar om 

Jesus. Har Jesus någon 

betydelse idag, för oss 

och vårt samhälle. 

 

Sommarkväll i kyrkans 

trädgård, Allsång, ta 

med fikakorg. 

Tis 15/6 kl 18.00 

 

Församlingsdag:  

Sön 12/9 Saxtorp, 

Vadstena. Kom och 

var med! 

 

Mer planering för 

sommaren kommer! 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Bilder från olika doptraditioner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hör gärna av dig! mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 

     076-112 5978 

 

Döpta, inneslutna i, skyddade av Kristus. 
Paulus beskriver att vi lever ett nytt liv i Jesus (vi är födda på nytt) och lever för 

Gud, Rom 6:3-11:  

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit 

döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med 

honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från 

de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att 

dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som 

han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att 

den syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar 

under synden. Ty den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött 

med Kristus är vår tro att vi också skall leva med honom. Vi vet ju att Kristus 

har uppväckts från de döda och inte mer skall dö. Döden är inte längre 

herre över honom. När han dog, dog han bort från synden, en gång för alla. 

När han nu lever, lever han för Gud. Så skall också ni se på er själva: i Kristus 

Jesus är ni döda för synden men lever för Gud. 

Kan vi förstå det här? 
Jag kan inte förstå helheten och hela innebörden av vad dopet är och betyder. 

Jag anar, jag läser och inser att Jesus säger att en är er lärare och det är Jesus 

(Matt 23:10). Vi får i ödmjukhet ta emot nåd och kunskap genom Jesus Kristus 

och den heliga Anden. 

Och Jesus ber oss gå ut med Guds budskap som Jesus ger oss. Matt 28:18-20:  

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”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.” 

 
 

 

 

 

Se filmen! 

Tankar för veckan, 

fredag jämna veckor, 

på 

Facebook:   

Missionskyrkan 

Skänninge, 

YouTube:  

Skänninge Missionskyrka, 

hemsidan: 
https://equmeniakyrkan.se/

skanninge/tankar-for-

veckan/ 

 

Veckans ord finns att 

läsa på: 
https://equmeniakyrkan.se

/skanninge/veckansord/ 
 
Uppmuntra och ge 

kunskapen om Jesus 

till din omgivning. 

Tipsa om Veckans ord 

och filmen Tankar för 

veckan till vänner och 

bekanta. 
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