
 

Andakter i 
sommartid 

Trefaldighetstiden 2020 



I din hand håller du ett andaktshäfte som vill gå tillsam-
mans med dig genom sommartiden. I kyrkoåret befinner vi 
oss nu i Trefaldighetstiden, en tid som, passande årstiden, 
handlar om den växt och mognad vi får förvänta oss hos 
den som sitter vid Jesu fötter. En plats där vi låter oss 
exponeras för hans omsorg, närhet och undervisning. Varje 
söndag erbjuds du: 

BIBELORD  
I häftet får vi ett kortare stycke givet, men vi uppmuntrar 
dig att slå upp och läsa de föreslagna bibelorden i din Bibel. 

REFLEKTION  
Till bibelläsningen delas en kort reflektion, men den viktiga 
reflektionen sker i dig när Anden talar genom texten. Läs 
därför gärna bibelorden först, en eller flera gånger, och låt 
den heliga Anden tala till dig i ditt liv. Därefter kan du läsa 
reflektionen som ett samtal med ett syskon i Kristus. Om du 
vet någon annan som lever med detta häfte skulle du 
dessutom kunna slå en pling och samtala över texterna. 

BÖN 
Utifrån dagens tema, bibelläsning och reflektion finns en bön 
formulerad. 
     
MUSIK  
I den frikyrkliga traditionen, och i alla mänskliga kulturer, 
har musiken alltid varit viktig. Musiken talar till oss på sätt 
som inte ord i sig själva kan, därför är vår förhoppning att 
de föreslagna styckena ska vidga ditt möte med Gud. Du 
hittar musikstyckena t.ex. på Spotify eller Youtube. 

Med önskan om en hoppfull sommar, mitt i en pandemi 

Filip Nordin   Jakobsbergskyrkans församling 
Markus Landgren Jakobsbergskyrkans församling 
Gustav Gillsjö  Vikingstads missionsförsamling 

   

https://open.spotify.com/playlist/0BPTxlergGqwcSipbpBv0F?si=nzINVpjyQqStImVRoRUXCA
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/playlist?list=PLv_DKTQsHFgCQb3G37qk4STN8s9yosPqY&fbclid=IwAR38-SDC6PxOzSr5sqD94x_tgZ8dEjOX_1OZ1_uS-QM2-VJnKunOxHhQooE&h=AT0a_qqQAH97BWynKrX837-oDIymOlA6n777DETsQ85C07rRGwUQ4HyX3ICFeBfiDWsLu7Epix5Lxa69RJKXhNIkQMEo7dhhtLyatdCn1c0n1_97NtwXaLRZ8KGST8rxzyj5LdYu


Heliga trefaldighets dag

EVANGELIUM 
Johannesevangeliet 11:18-27

Jag är uppståndelsen och 
livet. Den som tror på mig 
skall leva om han än 
dör, och den som lever och 
tror på mig skall aldrig 
någonsin dö.

REFLEKTION

Gud är i sig själv relation 
och vill innesluta var och 
en av oss i denna gemen-
skap. I Bibeln möter Gud-
Fadern, Gud-Sonen och 
Gud-den heliga Anden 
människor precis där de är 
med allt de bär på, och de 
frågor de har.  

Gud längtar efter att få 
dela våra liv och överträffa 
våra föreställningar om 
honom, precis som Marta 
fick sina föreställningar om 
Jesus överträffade i dagens 
text. Denna förundran över 
Guds storhet och väsen leder 
oss ut att i mötet med andra 
berätta om honom som 
lovar liv i överflöd.  

Hur skulle du förklara tree-
nigheten för någon? 

BÖN

Helige Gud, tack för att du 
sände din Son till världen 
för att vi skulle tro och bli 
räddade. Tack för din Ande 
som för oss närmre ditt 
hjärta och din vilja. Amen. 

Psalm 463  
Evangelium åt alla.

Vi tror – Hillsong 
Jag tror att du är uppstånden.  
Ja, jag tror att Jesus Herre är.

Gud – Fader, Son och Ande

1 Mos 18:1-8 
Apg 4:5-12 

Ps 113:1-6



Jag döper er med vatten för 
omvändelsens skull. Men 
han som kommer efter mig 
är starkare än jag. Han 
skall döpa er med helig 
ande och eld.

REFLEKTION

Du heliga dop.  

Du så högt älskad att för-
samlingar har splittrats i sin 
iver att förvalta dig rätt. Du 
som skulle vara en enande 
grund användes som grund 
för murar. 

Du som av Gud fått för-
troendet att leda oss in i sitt 
folk och skänka Helig Ande. 
Ditt heliga vatten, tjockare 
än blod, blev dekor på 
blodsbandens välkomstfest.  

Du heliga dop, älskad och 
missförstådd. Ändå är du 
trofast och fortsätter göra 
det du ska i det fördolda. 
Befriar och förenar.  

Vad tycker du är vackrast i 
dopet?

BÖN

Hel iga Ande , du som 
sänker dig över oss i det 
heliga dopet. Påminn oss 
var dag om din närvaro så 
att vi lever i våra dop som 
befriade gudabarn. Amen.

Psalm 421 
Till Kristus döpt!  

Vad nåd det gömmer!

No Longer Slaves - J. & M. Helser 
I´m no longer a slave to fear. 

I am a child of God.

1:a sön efter trefaldighet
Vårt dop

1 Mos 7:11-23 
Apg 8:26-39 

Ps 66:5-12

EVANGELIUM 
Matteusevangeliet 3:11-12



Han skall komma ner till 
oss från höjden, en solupp- 
gång för dem som är i 
mörkret och i dödens skug-
ga, och styra våra fötter in 
på fredens väg.

REFLEKTION

Jag är tacksam för att det har 
funnits sanningssägare i mitt 
liv. Hur hade det gått ann-
ars, om inte några i kärlek 
vågat säga som det var?  

När Johannes sade sanningen 
vände många bort men 
andra vände om. Sanningens 
motsats är falskhet. Medan 
sanningen sprider ljus över 
tillvaron kräver falskheten 
mörker och dunkel. Vi behö-
ver inte vara rädda för 
sanningen! Vi är befriade till 
att vandra i ljuset med Jesus 
som alltid är fylld av nåd 
och sanning. 

Hur hanterar du sanningen 
när den är obekväm? 

BÖN

Gud, du som sände Johannes 
att bereda vägen för Jesus: 
Ge oss nåd att efter hans 
ord bättra vårt syndiga 
leverne och troget följa den 
han vittnade om, Jesus 
Kristus, vår Herre. Amen

Psalm 228  
Se tiden är fullbordad, för Herren 
Krist giv rum, gör bättring ifrån 

synden, tro evangelium.

Nåd och sanning - P. Börjesson 
Nåd och sanning,  
har mött varandra 

i Jesus Kristus.

Johannes döparens dag
Den Högstes profet

Jes 42:5-9  
Apg 10:37-38  

Ps 96

EVANGELIUM 
Lukasevangeliet 1:67-80



Mitt barn, du är alltid hos 
mig, och allt mitt är ditt.

REFLEKTION

I vår orättvisa värld ter sig 
också Guds kärlek orättvis. 
Utan diskussion eller gräl 
får den yngre sonen ge sig 
av, och utan tillrättavis-
ande får han återvända till 
sin far. Han möts inte av 
annat än tålmodig kärlek 
från någon som väntat och 
längtat.  

På samma sätt möter Gud 
oss. Detta är kärlekens 
natur. Guds kärlek, denna 
ledstång i livet som vi får 
välja att hålla fast i,  kom-
mer alltid att finnas där när 
vi tappar taget eller famlar 
i mörkret.  

Har du känt dig vilse någ-
on gång? Hur hittade du 
tillbaka?

Fader, tack för att du 
ständigt väntar tålmodigt 
på oss. Hjälp oss att släppa 
taget om det som för oss 
bort från din kärlek. Amen. 

BÖN

Psalm 231 
Jag kommit hem, jag vilsen var, 

var blind, men nu jag ser.

Du är mitt hem - Hope for This Nation 
Du har öppnat vägen  
och hämtat mig hem.

3:e sön efter trefaldighet
Förlorad och återfunnen

Jes 66:12-14 
1 Pet 5:5-11  

Ps 119:170-176

EVANGELIUM 
Lukasevangeliet 15:11-32



Varför ser du flisan i din 
broders öga när du inte 
märker bjälken i ditt eget? 
Hur kan du säga till din 
broder: Låt mig ta bort 
flisan ur ditt öga, när du 
inte ser bjälken i ditt eget?

REFLEKTION

Jesus Kristus, vår befriare. 
Vi ber dig att ömt kasta ljus 
över våra brister och hjälpa 
oss att hantera dem. Låt din 
barmhärtighets blick bli vår 
när vi ser på andra. Amen. 

BÖN

Psalm 280 
Gör mig barmhärtig,  

ödmjuk och mild.

Forma mitt hjärta - E. Runeson 
Forma mitt hjärta efter ditt hjärta 
så att jag blir mer och mer lik dig.

Att inte döma 

Hes 18:30-32 
Gal 6:1-7 
Ps 62:2-9

EVANGELIUM 
Lukasevangeliet 6:36-42

Denna vår har vi lärt oss 
vissa saker om vår kultur. 
En sådan är att vi hellre 
erbjuder hjälp än att själva 
be om hjälp. Då behöver vi 
inte vara till besvär eller 
visa oss sårbara. Att peka 
på en brist kan ha intenti-
onen att erbjuda hjälp: Gör 
såhär så får du ett bättre 
liv! Ibland resulterar detta 
dock i att mottagaren sna-
rare känner sig som golvad 
av en bjälke än ömt ha 
blivit befriad av en flisa. 

Tänk om denna vår kunde 
lära oss att först vända oss 
till Gud, sårbara och till 
besvär: Hjälp mig med 
mina brister. Ta ut bjälken. 

Är du ibland för snabb att 
ge råd utan att först lyssna?
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Han utsåg tolv som skulle 
följa honom och som han 
skulle skicka ut att predika 
och ha makt att driva ut 
demonerna.

REFLEKTION

Vi vet att det var betydligt 
fler än de tolv som Jesus 
sände ut. I episteltexten får 
vi en ögonblicksbild av 
männi sko r som några 
decennier senare blivit 
sända, män och kvinnor 
som kommit till tro på 
Honom som kallar alla 
människor till sig. Vi som är 
kallade till Kristus blir också 
sända för att bära evang-
eliet vidare till våra medm-
änniskor. Ibland kan det 
kännas motigt att gå och 
likt Jesaja kan vi finna skäl 
till att stanna eller förbli 
tysta. Men vi är inte ensa-
mma. Guds Ande är med 
oss när vi går! 

När har det känts motigt 
för dig att berätta om din 
tro? 

Himmelske Fader, som 
genom apos t la rna lä t 
evangelium nå ut i hela 
världen, ge oss mod att 
bryta upp och följa Herren 
Kristus för att med tillit och 
hopp bygga din kyrka. 
I Jesu namn. Amen. 

BÖN

Psalm 62 
Apostlar gick ut med budskap  
till folken att Kristus är Gud.

Apostladagen
Sänd mig

Jer 1:4-10 
Rom 16:1-7 
Ps 40:6-12

EVANGELIUM 
Markusevangeliet 3:7-19

Här är jag sänd mig - I. Möller 
Här är jag sänd mig  

jag vill gå dit du leder mig.



Följ mig!

REFLEKTION

Jesus, skydda oss från att 
upphöja oss själva och 
trycka ner andra i ditt 
namn. Låt oss inte rädas 
eller skämmas för att göra 
din vilja. Amen.

BÖN

Psalm 275 
Jag ville se och välja själv. 
Men nu: Led du mig fram.

Jag ska följa dig - E. Vingren 
Mitt hjärta är fäst vid dig Gud och 

jag ska inte ledas vilse.

Efterföljelse

1 Kung 19:19-21 
1 Kor 9:19-26 

Ps 15

EVANGELIUM 
Lukasevangeliet 9:51-62

Det är lätt att falla i ett av 
två diken i vandringen 
med Jesus. Antingen rusar 
man i förväg och intar en 
stridsposition där man vill 
kalla ner eld över alla 
oliktänkare, eller så vänder 
man om med ständiga 
ursäkter för att inte följa 
efter när Jesus ropar följ 
mig. Ibland befinner man 
sig i båda dikena samtidigt.  

Sann efterföljelse är att 
släppa in Jesus i ett öppet 
hjärta, gå i jämna steg med 
honom och låta honom 
forma oss så att vi blir mer 
l ika och handlar som 
honom.   

Finns det något du gjort i 
Jesu namn du ångrar? Finns 
det stunder då du ej velat 
följa Jesus? 
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Medan Jesus bad förvandl-
ades hans ansikte, och hans 
kläder blev vita och lysa-
nde. Petrus och de andra 
hade fallit i djup sömn men 
vaknade och såg hans 
härlighet.

REFLEKTION

Ibland ställs erfarenhet och 
förnuft upp att mötas på ett 
slagfält. Är det hjärta eller 
hjärna som ska få styra? 

Som så många gånger tid-
igare får vi inse att det är 
två goda vänner som ham-
nat i ringen - de behöver 
varandra och kommer inte 
skada varandra. 

Erfarenheten av Guds härli-
ghets närvaro i våra liv är 
en förutsättning för ett förv-
andlat liv. Låt oss öppna 
både vår hjärna och vårt 
hjärta för den Heliga Ande. 

Vilken sida har du en 
tendens att hamna på i 
denna omotiverade match?

Heliga Ande, tack för att 
du vill tala både till hjärna 
och hjärta. Hjälp oss att 
balansera upplevelse och 
förnuft i våra liv med dig. 
Amen.

BÖN

Psalm 396 
Grip du mig, helige Ande, 

drabba mig, låga klar.

Väck passionen - A. Nygren/S. Brynte 
Jesus, allting börjar här med dig.  
Din skönhet drar mig djupare. 

Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad

2 Mos 40:34-38 
Upp 1:9-18 
Ps 89:12-18

EVANGELIUM 
Lukasevangeliet 9:28-36



Den port är trång och den 
väg är smal som leder till 
livet, och det är få som 
finner den. 

REFLEKTION

Den förunderliga kristna 
friheten grundläggs av 
tryggheten. Vi får ropa 
efter och räkna med Gud 
som en kärleksfull förälder!  

Som Guds barn är vi också 
arvingar, betrodda med 
ansvar, begåvade med 
förmåga att använda det 
vi fått av möjligheter och 
förutsättningar. För detta 
behöver vi andlig klarsyn – 
så att vi använder frälsn-
ingens frihet till att, som 
profeten uppmanar oss, 
ändra våra liv och gärni-
ngar och handla rätt mot 
varandra. Vi är var och en 
och tillsammans som kyrka 
kallade att vandra den 
smala vägen som leder till 
livet.

Gud, jag ber om andlig 
klarsyn att i stort och smått 
välja den väg som leder till 
livet för mig och mina 
medmänniskor. Amen. 

BÖN

Psalm 177 
Styr våra steg i Jesu spår.

Vandra med mig – M. Martinsson 
Öppna mina ögon, hjälp mig se,  

hela livet går du med.

Andlig klarsyn

Jer 7:1-7 
Rom 8:14-17 
Ps 119:30-35

EVANGELIUM 
Matteusevangeliet 7:13-14
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Ni kan inte tjäna både Gud 
och mammon.

REFLEKTION

Då Gud är Herre över all-
ting, kan han också anvä-
nda allting för att göra sin 
vilja i världen. Vi kan välja 
att tacka och använda alla 
de gåvor vi har fått för att 
bygga upp Guds rike i värl-
den, eller ta gåvorna för 
givet och fokusera på att 
bygga upp vårt eget rike. 
Genom att göra det förra 
ärar vi Gud, öppnar upp för 
givmildhet och erhåller liv i 
överflöd, genom att göra 
det senare skapar vi en 
avgud, fastnar i snällheten 
och går miste om livet i sin 
fullhet.  

Hur gör man för att handla 
osjälviskt? När var du rikt-
igt tacksam över någonting 
senast? 

Heliga Ande, hjälp oss att 
leva i ständig lovsång och 
tacksamhet till dig och att 
använda allt det du givit 
oss för att bygga upp Guds 
rike i världen. Amen.

BÖN

Psalm 288 
Ett med din värld,  

så vill du vi ska leva.

The Earth Is Yours - Gungor 
Creation sees you  

and starts composing. 

Goda förvaltare

Amos 8:4-7 
1 Tim 4:1-7 

Ps 8

EVANGELIUM 
Lukasevangeliet 16:1-13
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Lärjungarna började undra 
vem som var den störste av 
dem. Jesus sa till dem: Den 
som är minst av er alla, 
han är stor.

REFLEKTION

Vilka mål vi lever med i 
våra liv, omedvetna som 
medvetna,  präglar mycket 
av det vi gör. Många förs-
amlingar och företag vet 
detta och väljer en vision, 
ett mål som ska få prägla 
allt som görs. 

Om mitt högsta mål är att 
bli världsstjärna, få en 
perfekt familj eller bli rik 
kommer allt annat att 
underordnas det. Men för 
den som har Jesus som 
föredöme behöver målet att 
själv stiga i statushierarkier 
alltid trumfas av målet att 
ge upprättelse åt andra. 

Vad borde din gemenskap, 
t.ex. församling eller familj, 
ha för vision utifrån ert 
samhälle och er situation? 

Jesus, du som möter oss på 
vår n ivå , i ögonhö jd . 
Påminn oss om att du bor 
bland de lidande i världen, 
och ge oss mod att möta dig 
där, i ögonhöjd. Amen.

BÖN

Psalm 97 
Jag behövde en nästa,  

var du där, var du där?

Fanfar - Cookies n Beans 
Det här är en sång till dom som inte 

alltid sneglar över dom som har mera.

Nådens gåvor

Jos 24:16-18 
1 Kor 12:4-11 

Ps 28:6-9

EVANGELIUM 
Lukasevangeliet 9:46-48
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Den som är störst bland er 
ska l l vara de andra s 
tjänare.

REFLEKTION

Förhållandet mellan tro och 
liv – det vi gör - kan liknas 
vid ett mynts två sidor. Det 
kr i s tna l ivet kan inte 
reduceras till det ena eller 
andra. Spänningen dem 
emellan kommer aldrig helt 
att upplösas på denna sida 
om evigheten, men den kan 
få vara en hjälp för oss att 
göra våra liv mer hållbara.  

Detta förutsätter att vi har 
en fast utgångspunkt i 
evangeliet om Jesus Kristi 
frälsningsverk. Befriade till 
frihet får vi i tacksamhet 
ära Gud och söka göra Guds 
vilja. 
 
När har du varit med om 
att ditt liv och din tro inte 
hållit ihop ? 

Gud, lär mig att göra din 
vilja. Må din goda ande 
leda mig på jämn mark. 
Amen.

BÖN

Psalm 222 
Just som jag är tag mig emot. 
Jag böjer mig vid korsets fot.

Skapa ett rent hjärta - K. Bergvall 
Skapa ett rent hjärta, 

 Herre, i mig.

Tro och liv

Jes 1:10-17 
Jak 1:22-25 
Ps 143:6-10

EVANGELIUM 
Matteusevangeliet 23:1-12
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Sabbaten blev till för män-
niskan och inte människan 
för sabbaten.

REFLEKTION

I ljuset av Jesu liv, död och 
uppståndelse förstår vi 
innebörden av lagen som 
något som inte är en börda 
eller ett egensyfte utan ett 
hjälpmedel. 

Genom Jesu liv, död och 
uppståndelse är vi räddade 
från synden och döden. 
Kallade bort från det som 
binder och hämmar oss och 
in i sann frihet. Fria att 
leva i hela, ärliga relationer 
med oss själva som de vi är 
skapade till, med varandra, 
med skapelsen och med 
Gud.  

Vad är frihet för dig? Kan 
rutiner hjälpa oss att leva i 
frihet?

Herre låt den bubblande 
glädjen över att få leva i 
din frihet svämma över i 
våra liv och sprida sig 
överallt där vi är. Amen. 

BÖN

Psalm 87 
Nu är du fri  

att älska och tjäna.

Frihet har ett namn -  
J Gniste, J Åsgärde 

Frihet har ett namn, namnet Jesus.

Friheten i Kristus

2 Mos 23:10-12 
Gal 4:31-5:6 

Ps 145:13b-18

EVANGELIUM 
Markusevangeliet 12:44-50
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Vi tror på en enda Gud, 
a l l smäkt ig Fader , 
skapare av himmel och 
jord, av allt vad synligt 
och osynligt är; 
och på en enda Herre, 
Jesus Kristus, Guds 
enfödde Son, född av 
Fadern före all tid, Gud 
av Gud, ljus av ljus, 
sann Gud av sann Gud, 
född och icke skapad, 
av samma väsen som 
Fadern , på honom 
genom vilken allting är 
skapat; som för oss 
människor och för vår 
salighets skull har stigit 
ned från himmelen och 
tagit mandom genom 
den helige  Ande av 
jungfrun Maria och 
blivit människa; 
som ock har blivit för 
o s s ko r s fäs t under 
Pontius Pilatus, lidit och 
blivit begraven; 

som på tredje dagen 
har uppstått , efter 
skrifterna, och stigit upp 
till himmelen och sitter 
på Faderns högra sida; 
därifrån igenkommande 
i härlighet till att döma 
levande och döda, på 
vilkens rike icke skall 
varda någon ände;  
och på den helige 
Ande , He r ren o ch 
livgivaren, som utgår av 
Fadern och Sonen, på 
honom som tillika med 
Fade rn och Sonen 
tillbedes och äras och 
som har talat genom 
profeterna; 
och på en enda, helig, 
a l l m ä n n e l i g o c h 
apostolisk kyrka. 
Jag bekänner ett enda 
dop, t i l l syndernas 
förlåtelse, och förväntar 
de dödas uppståndelse 
och  den tillkommande 
världens liv.

Nicenska trosbekännelsen 


