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GÖR TRON NÅGON SKILLNAD?
BÖN OCH BIBELLÄSNING I KYRKAN VID BROMMAPLAN  
VÅREN 2022

Ungefär 24 miljoner människor över hela världen har gått en Alpha-
kurs sedan starten i början av 80-talet. I Sverige har drygt 100 000 

personer gått kursen. Här i vår kyrka har kursen erbjudits i drygt 15 
år och ganska många i kyrkans gemenskap kan vittna om att det var i 
Alphakursen som ”polletten trillade ner”. Det vill säga att man fick klart 
för sig vad kristen tro handlar om och man fick syn på att kristen tro är 
något relevant och aktuellt idag. 

Våren 2022 presenteras Alphakursens innehåll på ett helt nytt sätt. 
Nämligen som en predikoserie. Alphakursen åtta första teman kommer 
att presenteras i fjorton predikningar under våren och denna Bibelläs-
ningsplan följer och fördjupar predikningarnas teman.

Den här gången finns det ofta kommentarer och förklaringar till texter-
na och varje dag frågor för meditation och eftertanke för den som vill ta 
hjälp av detta.
 
Jesus säger:

Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska 
honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom. 

 Joh 14:23

Välkommen in i mysteriet! Välkommen in i Guds ord och till en djupare 
gemenskap med Fadern, Sonen och Anden.

Klas Eriksson
Vikarierande pastor och föreståndare,
Kyrkan vid Brommaplan 

”
”



3

SÅ HÄR KAN DU GÖRA
DAGLIG ANDAKT
Att skapa rutiner är svårt för de flesta av oss så ha inte för hög 
ambitionsnivå. Den bästa andakten är den som blir av även om den 
bara är fem minuter. Gör det helst på morgonen. Mångas erfarenhet 
är att om man inte kopplar andaktsstunden till en morgonrutin så 
är risken stor att den inte blir av. Men självklart vet du själv bäst när 
det passar dig. Glöm inte att några minuter inför Gud är en livs-
förvandlande handling.

STILLA NER DIG
Lägg undan mobiltelefon och annat som kan distrahera. Sätt dig 
bekvämt, andas djupt några gånger. Tänk dig att Gud/Jesus ser på 
dig med sina varma kärleksfulla ögon. Gud som älskar dig villkors-
löst vill möta dig nu. 

BED EN ÖVERLÅTELSEBÖN
Bed att Gud ska öppna ditt hjärta och leda din bön och bibelläsning. 
Om du vill kan du använda en redan formulerad bön t ex ”Vår fader” 
eller ”Sinnesrobönen” eller någon av de föreslagna bönerna i slutet 
av häftet.

LÄS TEXTEN
Läs texten sakta och uppmärksamt, gärna två gånger. Du kan välja 
att få vägledning in i texten genom att läsa de frågor och kommen-
tarer som finns i häftet. Men du kan förstås välja att läsa texten 
utan att bry dig om frågor och kommentarer. Då låter du texten tala 
direkt. Vad berör dig? Vilka tankar och känslor väcks hos dig? Vad 
kallas du att göra?

SKRIV
Om du vill kan du skriva ner dina tankar i det här häftet eller i en 
anteckningsbok. Styrkan med att skriva är att tilltalet oftast blir 
ännu mer konkret och verkligt. Då finns det också en möjlighet att 
gå tillbaka och se vad Gud har sagt under en längre tid.

BED
Bli helt stilla i tystnad någon minut utan att be om något. Lita på att 
Gud verkar på djupet i dig. Tacka för det goda du har och får.  
Lägg fram din dag, din oro, dina tankar och den situation du står i.
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VECKA 8
Gud sänder på sex kanaler! Har du har satt på mottagaren?
De första tre veckorna i bibelläsningsplanen läser vi bibelord om att 
söka och vara eftersökt. Vi kan ana och möta Gud på många olika sätt. 
De två första predikningarna, 27 februari och 6 mars, pekar på hur Gud 
har uppenbarat sig på sex olika sätt. 

Vi kan ana Gud i våra frågor och i vår djupaste längtan.

Måndag 21 februari Ps 107:1–32
Psalmen beskriver vandringen genom livet. I alla svårigheter och vägskäl 
får vi ropa till Gud. Psalmisten nämner erfarenheten av att känna sig 
vilse i livet v. 4–9, depressionens mörker v. 10–16, konsekvenserna av 
synden i livet v. 17–22, arbete/projekt, kriser men också glädje i Gud 
och välsignelser som Gud ger v. 23–32.
• På vilket/vilka sätt berör den här texten ditt liv idag?

• Vad vill du ropa till Gud just nu?

Tisdag 22 februari Ps 139:1–16 (Jämför 1 Joh 4:10, 19)
Kärnan i kristen tro är att Gud söker oss långt innan vi söker Gud.  
Gemenskap med Gud är en gåva att upptäcka och ta emot, inte något vi 
kan ordna i egen kraft eller själva tänka ut. 
• Vad känner du när du läser denna text? 

• Vad vill du tacka Gud för?

☛ Tisdag 22 februari. Lovsångsmässa kl. 19.00.

Onsdag 23 februari Ps 32
Människors sökande handlar ibland om att bekänna synd och ta emot 
förlåtelse. 
• Vad lär vi oss i Psalm 32 om syndens verkan i våra liv och vad bekän-

nelsens leder till? 

• Vad säger v. 8–9 till dig just nu?
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Torsdag 24 februari Ps 130, Ps 131
Läs psalmerna sakta som en bön under några minuter. Öppna ditt hjärta 
för Guds närvaro. 
• Om det känns ok för dig så säg gärna högt till Gud. 

– Jag väntar på dig. Jag hoppas på dig. Jag längtar efter dig.  
Var kvar i den bönen några minuter i tystnad.

• Bli sedan helt stilla med bilden från Ps 131:2 för din inre syn i några 
minuter. Du vilar som ett barn i Guds/moderns famn.

Vi kan möta Gud i våra kriser och motgångar

Fredag 25 februari Luk 22:31-34, 54–62, Jak 1:2–3
Petrus går in i sin stora livskris. Jesus ber för Petrus och ser att han 
senare kommer att hitta en väg tillbaka efter kraschen, men han skonas 
inte från denna smärtsamma erfarenhet. I krisen formas och ansas 
Petrus.
• Vad talar till dig i dessa texter?

• Vi kan ana att Gud gör något med oss i våra kriser, misslyckanden  
och motgångar. Kriser kan föra oss bort från Gud, in i bitterhet och be-
svikelse, eller dra oss närmare Gud så att vi kan slipas av Guds kärlek  
till mognad och uthållighet. Vad är det som avgör åt vilket håll krisen 
drar oss?

 

• Hur har dina kriser och motgångar format dig? Hur har de påverkat din 
relation till Gud? 

Lördag 26 februari Joh 21:15-23
Här möter Petrus Jesus för första gången efter sitt svek. 
• Hur möter Jesus Petrus? Vad tror du blir skillnaden i Petrus liv före  

och efter mötet med Jesus?

• Vad berör dig i den här berättelsen?
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• Har du kriser eller motgångar i ditt liv som behöver föras fram till  
ett möte med Jesus? Kanske behöver du ta kontakt med någon vän 
eller själavårdare för samtal och bön om detta?

Söndag 27 februari Apg 17:22-34 
Paulus ser att Atenarna har en längtan efter Gud. I sin förkunnelse hittar 
Paulus anknytningspunkter som de kan känna igen sig i.
• Hur presenterar Paulus det kristna budskapet för Atenarna?  

Var kan de se och möta Gud enligt Paulus? 

• Hur reagerar Atenarna på Paulus presentation? Ser du några likheter 
med hur människor i vår tid ofta reagerar på det kristna budskapet?

• Vi lever, rör oss och är till i Gud. Gud är ständigt närvarande (v. 28). 
Bed att du idag får vara mera medveten om Guds närhet.  
Tacka för att Gud är nära dig med sin kärlek. 

☛ Söndag 27 februari. Gudstjänst kl. 11.00. 
GUD SÄNDER PÅ SEX KANALER, DEL 1. 
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VECKA 9
Vi kan se och möta Gud i naturen. Stjärnhimlen och skapelsen vittnar 
om en skapare.

Måndag 28 februari Ps 8, Ps 19:2–7
• Hur berör skapelsens storhet och skönhet psalmisten? 

• Vilka tankar och känslor väcks hos dig när du läser texten?

• Brukar du erfara Gud i naturen/skapelsen? Vad gör det med dig?
 

Tisdag 1 mars Rom 1:18–23
Detta är ingen enkel text. Den ska förstås i ljuset av att Paulus i ett läng-
re avsnitt (fram till Rom 3:20) beskriver vad tro och rättfärdighet innebär, 
men Paulus målar också upp konsekvenser av att mänskligheten har 
vänt ryggen åt Gud och lever under synden. Att leva bortvänd från Gud 
kan med en terminologi från Gamla testamentet sägas innebära att man 
lever under Guds vrede. På grund av synden ser inte människan det  
som borde vara enkelt och uppenbart, nämligen att skapelsen vittnar 
om Gud. 
• Vad leder bortvändheten från Gud till, enligt Paulus?

• Kan du se något av detta i ditt liv eller i samhället i vår tid? Hur? 

Onsdag 2 mars Rom 8:14-27
Paulus målar upp en fantastisk holistisk världsbild. Guds handlande be-
rör människans innersta, Anden ropar i vårt inre. Men Gud verkar också 
i hela kosmos. Frälsningen är inte bara en inre privat upplevelse utan är 
sammanvävd med den lidande skapelsen. Tillsammans med skapelsen 
väntar vi på Guds befrielse.
• Vad talar till dig i denna text? Välj ut två fraser som känns viktiga  

för dig just nu.

• Vad tänker du om v. 22–23? Skapelsen ropar i födslovåndor? Vi som 
fått Anden ropar efter befrielse? 
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Torsdag 3 mars Jesaja 40:21–31
Läs texten som en bön. Du får prisa och tacka Gud, världskaparen för 
hans storhet. 
• Ta fasta på löftet i v. 28–31. Bed om kraft och inspiration för det du 

står i nu. Gäller även kvinnor!

Vi kan se och möta Gud i Jesus Kristus.

Fredag 4 mars Joh 1:1–18 
När Johannes ger sin version av skapelseberättelsen lägger han fokus 
på att Guds ord, som skapade världen, nu kommit till oss som en männ-
iska i Jesus Kristus.
• På vilka sätt framgår det i texten att Jesus uppenbarar Gud?

• Vilka av Guds egenskaper blir synliga i ”Ordet som blev människa”  
v. 14–18?

• Vilka goda nyheter tycker du finns i den här texten?

Lördag 5 mars Joh 14:1–11 
• Vem är Jesus enligt denna text?

• Vad innebär det för dig att Jesus är vägen genom livet och vägen till 
Gud? Hur påverkar det din relation till Jesus?

• Vad betyder det för dig att man kan se Fadern i Jesus (v. 9)?

Söndag 6 mars Fil 2:1–11
Att Jesus uppenbarar Gud och den gudomliga kraften är stort. Men det 
är minst lika stort att Gud har blivit Immanuel, Gud med oss. Inkarna-
tionen, att Gud blir människa, innebär att Gud helt går in i våra mänsk-
liga begränsningar. När Gud sände Jesus till världen avstod han från 
sina gudomliga privilegier för att bli som en av oss. Det är genom Jesu 
ödmjukhet och villighet att ge sitt liv på korset som Guds allmakt blir 
tydligast och en gång ska den bli uppenbar för alla. Alla knän ska böjas 
för Jesus och alla bekänna att Jesus är Herre. 
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• Hur påverkas din bild av Gud och Jesus av den här texten?

• Paulus säger att Jesu resa ”nedåt” påverkar vårt sinne (v. 5).  
Hur formas du till ödmjukhet? Finns det något som du inte ska ”vaka 
över” utan i stället avstå från (v. 6–7).

☛ Söndag 6 mars. Gudstjänst kl. 16.00.  
GUD SÄNDER PÅ SEX KANALER, DEL 2.
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VECKA 10
Vi kan se och möta Gud i Bibelordet, Guds ord

Måndag 7 mars Luk 24:13-32, Joh 20:30-31
Man brukar säga att Jesus är Bibelns kärna och stjärna. Det ser vi i 
dagens texter. Emmaus-lärjungarna möter den uppstånden Jesus. Deras 
upplevelse av mötet med Jesus förankras och bekräftas genom skriftens 
ord (se v. 26–27, 32). Detta är en sund princip för all bibelläsning. Vi lä-
ser bibelordet och lyssnar till Guds ord med en längtan att vi ska få möta 
uppståndne Kristus genom texten/ordet. 
• Vad berör dig i denna berättelse? Vad tar du med dig ut i din vardag?

• Hur kan eller bör Joh 20:30-31 påverka ditt sätt att läsa Bibeln?

Tisdag 8 mars Joh 14:15–27
I avskedstalet påminner Jesus sina lärjungar om att de ska fortsätta ha 
en nära gemenskap med Jesus även efter korset och uppståndelsen. 
Den kärleksfulla relationen blir möjlig tack vara att de ska få Hjälparen, 
Anden, och att de håller buden och lever i Jesu ord. Att hålla buden 
handlar inte om att leva i den stelbenta lagfromhet som fariséerna 
tillämpade. Jesus pekar flera gånger på att det egentligen bara finns ett 
bud och det handlar om att leva i kärlek, se Joh 13:34-35, 15:12. 
Att hålla bud handlar i vår kultur oftast om plikt. I v. 15, 21 och 23 ser vi, 
däremot, att det har med kärlek till Jesus att göra.
• Vad berör dig i texten?

• Vad händer enligt v. 21 och 23 när vi är i Jesu ord och i Jesu kärlek? 
Hur kan du leva i detta?

☛ Tisdag 8 mars. Lovsångsmässa kl. 19.00.

Onsdag 9 mars Ps 1:1–3, Luk 6:43-45
Vårt liv formas och färgas av de miljöer vi finns i och av den påverkan 
som våra tankar och vårt sinne utsätts för. Att ha sin lust i Herrens lag 
och att ständigt låta tankarna vara hos Herren kommer att färga vårt 
sinne ljust och vårt liv kan bära god frukt. Jesus talar om att människan 
har ett hjärtats förråd och hur viktigt det är att man är medveten om vad 
det fylls med.
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• Finns du i destruktiva miljöer eller sammanhang? Det kan vara sociala 
medier, filmer, tv-serier, relationer eller kanske kompismiljöer som du 
behöver bryta med? 

• Hur kan du forma ditt vardagsliv så att bönen, Guds ord och positiva 
gemenskaper blir det som fyller ditt hjärtas förråd? 

Vi kan se och möta Gud i församlingens/kyrkans gemenskap

Torsdag 10 mars Apg 2:41-47
Redan från början är det uppenbart att kristen tro inte är en solokörning. 
När de första kristna kommer till tro på Jesus och fylls av Anden formar 
de en gemenskap där mänskligt och gudomligt delas. Det är när vi är 
tillsammans i församlingens gemenskap som vi kan bära varandra och 
som Guds nåd och kärlek blir som tydligast. I vår kultur kan vi inte göra 
allt det vi ser de första kristna göra i Jerusalem, men de tidlösa princi-
perna för ett levande församlingsliv finns i denna text. 
• Hur lever de sina liv tillsammans? Vilka värderingar verkar vara bärande?

• Vilken inspiration från Jerusalemförsamlingen vill du ta med till för-
samlingen vid Brommaplan?

Fredag 11 mars 1 Kor 12:12–31
I Paulus text är det tydligt att Jesus fortfarande har en kropp på jorden. 
Kyrkan/ församlingen är Kristi kropp trots alla svagheter och brister. Det 
är både uppmuntrande och utmanade att Gud har valt att uppenbara 
sin nåd och kärlek i och genom mänskliga relationer. Kristen tro handlar 
mycket om att hitta sin plats, gåva och funktion tillsammans med de 
övriga i gemenskapen.
• Vad talar till dig i denna text?

• Har du funnit din plats och funktion i församlingskroppen? Vad kan du 
göra för att växa i din roll och funktion?
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Lördag 12 mars Ef 3:14-21 
I Paulus mäktiga bön är det uppenbart att tron som finns i våra hjärtan 
också hör samman med och formas av vår gemensamma tro. Guds 
härlighet blir synlig genom kyrkan. Vi behöver varandra för att lära känna 
Kristi kärlek.
• Vad berör dig i den här texten?

• Hur praktiserar du v. 18–19?

Söndag 13 mars Rom 12:9–21
Paulus ger här en mängd uppmaningar till församlingen i Rom och flera 
praktiska råd. 
Läs texten sakta under bön. 
• Välj ut 1 till 2 uppmaningar som känns aktuella för dig.

• Hur kan du praktisera dessa i församlingen och i din närhet den  
närmaste tiden?

☛ Söndag 13 mars. Gudstjänst kl. 11.00. BIBELN EN UNIK BOK.
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VECKA 11
Bibeln Guds Ord
De närmaste tre veckorna kommer texterna att belysa olika aspekter av 
Guds ord. Predikningar på detta tema är den 13 mars, 27 mars och 3 
april.

Måndag 14 mars, MOSES 2 Mos 3:1–18, 4:1–17
Bibelns stora gestalter var medvetna om att de var unika utvalda och 
redskap för att förmedla Guds ord och budskap. De närmaste dagarna 
ska vi läsa om hur Moses, Jesus, Paulus och Petrus är kallade att för-
medla Guds ord och budskap.  
Moses fick kallelsen till det stora uppdraget att föra Israels folk ut ur 
slaveriet i Egypten. Denna stora befrielsegärning pekar framåt mot be-
frielse genom Jesu liv, död och uppståndelse. Det är inspirerande att se 
att Guds utvalda redskap inte är några perfekta hjältar, utan människor 
som brottas med sin tro och sitt självförtroende och ändå blir de använ-
da av Gud. 
• Hurdan är den Gud som uppenbarar sig för Moses? Hur berör det dig?

• Hur ska Moses klara av uppdraget? Vilken hjälp utlovas han? Vad lär 
du dig av detta?

Tisdag 15 mars, MOSES 5 Mos 5:1–22 
Moses var den som fick ta emot Guds lagar och bud. Dessa sammanfat-
tades i de tio budorden som skulle vara grunden för Israels tro och liv. 
Men budorden kan också ses som grunden för alla samhällen och för att 
mänskliga relationer ska kunna fungera harmoniskt.
• Vilka tankar väcks hos dig när du läser buden? Hur är de aktuella i ditt 

liv? I samhället idag?

• Grunden för att kunna följa budorden finns i v. 7–8. Jämför med Jesu 
ord i Matt 6:33. Vad tänker du om detta?

Onsdag 16 mars, MOSES 5 Mos 6 
Redan i Gamla testamentet blir det tydligt att den rätta tillämpningen av 
buden inte handlar om ytliga lydnadshandlingar utan om att formas av 
Guds kärlek. Förutsättningen för att hålla buden finns i det första budet 
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och i den trosbekännelse som Moses ger i v. 4–6.
• Vad innebär det för dig att älska och lyda Herren? Vilka praktiska 

uttryck får det i ditt liv?

• Vad är det enligt denna text som ofta drar oss bort från Gud?  
Vad känner du igen?

Torsdag 17 mars, JESUS Matt 4:1–11
I frestelsens och prövningens stund hämtar Jesus stöd och kraft i Skrif-
tens ord. Han visste att Guds ords sanningar står fast även när tvivel, 
frestelser och motgångar kommer. Detta är en viktig princip också för 
oss. Grunden för vår tro är inte vår kraft, våra prestationer eller känslor. 
Grunden är Bibelns ord om vad Gud har gjort för oss genom Jesus. De 
orden står fast varje dag, även när vi tvivlar och lever under svåra om-
ständigheter. Vi har fått hjälparen, den Heliga Anden som påminner oss 
om vad Jesus sagt och gjort (Joh 14:26,15:26).
• Vilka frestelser möter Jesus i den här berättelsen? 

• Vilka frestelser brottas du med? Hur hanterar du dem? 

• Finns det några löften/texter i Guds ord som kan hjälpa dig med dina 
frestelser? 

Fredag 18 mars, JESUS Matt 5:17–18, Matt 12:1–14
Hur såg Jesus på Skriften? Det vill säga det som nu är Gamla testa-
mentet. Hur ska vi läsa och förstå det? Jesus bekänner sig till Gamla 
testamentet som Guds ord. Gamla och Nya testamentet är en enhet 
som uppenbarar vem Gud är. Samtidigt är Jesus tydlig med att HAN är 
fullbordan av Gamla testamentets budskap. Jesus är Guds fullkomliga 
uppenbarelse. Syftet med BÅDE Gamla och Nya testamentet är att peka 
på livet i Kristus. 

Jesus var ofta i konflikt med de skriftlärda/fariséerna om just detta, 
hur man ska tolka och följa buden. I dagens text från Matt 12 exemplifie-
ras denna konflikt tydligt. De skriftlärda anklagar Jesus för att bryta mot 
buden och Jesus reagerar mot att fariséerna använder regler och bud  
för att tynga och döma människor i stället för att visa barmhärtighet. 
• Jesus har kommit för att uppfylla lagen och profeterna, d v s Gamla 
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testamentet. Vad betyder det för dig? Vad betyder det för din förståelse 
av Gamla testamentet? 

• Det är lätt gjort att bli lite farisé, nämligen att vi dömer och kritiserar 
människor som vi tycker gör fel. Hur kan vi i stället visa barmhärtighet 
och ha en icke dömande attityd, utan att för den skull se mellan fing-
rarna på det som är fel eller osunt?

Lördag 19 mars, PAULUS Apg 9:1–25
Paulus har skrivit en stor del av breven i Nya testamentet och är en 
tung auktoritet när det gäller kristen teologi. Vad hade han för mandat 
och uppdrag att förmedla Guds ord? Paulus var inte en apostel i den 
meningen att han hade levt tillsammans med den jordiske Jesus. I Apg 
1:21–26 ser vi att kriteriet för att få kallas apostel var att man hade 
vandrat tillsammans med den jordiske Jesus och att man kunde vittna 
om hans uppståndelse. Paulus räknas ändå som en apostel eftersom 
han fick denna personliga kallelse från den uppståndne Jesus att gå ut 
med evangelium till hedningarna (alla utanför judendomen kallades för 
hedningar). Se Rom 1:5, 1 Tim 2:4–7. 
• Vilka tankar och känslor väcks hos dig när du läser om Paulus kallelse 

i Apg 9?

• En kallelse måste alltid bekräftas av andra kristna, av kyrkan. Vilken 
roll har Ananias i Paulus kallelse? Vad kan vi lära oss av Ananias age-
rande? 

Söndag 20 mars, PAULUS Gal 1:10-24, 1 Kor 2:1–5, 1 Thess 2:13
Väldigt kortfattat får vi genom några verser i Galaterbrevet veta lite mer 
om Paulus kallelse. Efter den omskakande upplevelse på vägen till 
Damaskus gör Paulus något klokt. Han drar sig undan till Arabien (ett 
område öster om Jordan och döda havet) i 3 år. Troligen för att i stillhet 
söka Gud och reflektera över kallelsen han fått. Han besökte också 
Damaskus. Kanske för att få perspektiv på det som hände där. Och det 
viktigaste av allt, han besökte Jerusalem och Kefas (Petrus) för att sam-
tala med de andra apostlarna och för att få sin kallelse prövad av dem. 
Resultatet blev att Paulus bekräftades av den tidiga kyrkan som apostel 
och Guds sändebud till hela världen. Detta gjorde också att den tidiga 
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kyrkan började se på Paulusbreven som helig skrift, Guds ord. Se 2 Petr 
3:15–16 där Paulus brev jämställs med de övriga Skrifterna, dvs Gamla 
testamentet.
• Vad berör dig i läsningen av dagens texter? Vad kan du ta till dig?

☛ Söndag 20 mars. Gudstjänst med alla åldrar kl. 11.00.  
Sinnesrogudstjänst kl. 16.00. 
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VECKA 12
Måndag 21 mars, PETRUS Matt 16:13–20, 1 Kor 3:10-12
I den här texten ställs allt på sin spets. Vem är Jesus egentligen?  
Lär jungagruppens ledare Petrus, sätter ord på det. Denna bekännelse 
blir den tidlösa, eviga grunden för Guds kyrka i världen. Kyrkan/försam-
lingen byggs inte på mänskliga idéer eller på mänsklig kraft utan på 
bekännelsen att Jesus är Messias Guds son. 
• Vad kan det innebära att kyrkan/församlingen ska byggas på klippan 

Kristus? Hur märks det i vår gemenskap?

• Att se storheten i att Jesus är Messias, Guds son, är inget man kan 
komma fram till med egen tankekraft. Det är en gåva, en uppenba-
relse att ta emot. Öppna ditt hjärta just nu och ta emot glädjen och 
kraften i att Gud har sänt Messias, Guds son till världen och till dig. 
Tacka Gud! 

Tisdag 22 mars, PETRUS Apg 10
På ett hustak i staden Joppe var aposteln Petrus med om något verkligt 
omvälvande, en händelse som helt förändrade förutsättningarna för hur 
evangeliet kom att spridas i den tidiga kyrkan. En syn från himlen förbe-
reder honom för mötet med människor han tidigare betraktat som orena 
och helt utanför Guds folk. På taket fick Petrus och den tidiga kyrkan ett 
nytt perspektiv på Gud, människan, världen och missionsuppdraget. Det 
blev uppenbart att Guds gränslösa kärlek är till för hela världen och alla 
människor.
• Vad berör dig i den här berättelsen?

• Fundera på v. 28 som är Petrus omskakande slutsats efter att ha mött 
Gud. Betraktar du några som oheliga eller orena? Troligen gör vi det 
inte medvetet, men det kan finnas människor i vår närhet som vi und-
viker och ogillar. Kanske på grund av vår egen rädsla eller på grund av 
deras tro eller värderingar. Finns det något steg omkring detta om du 
vill eller bör ta?

☛ Tisdag 22 mars. Lovsångsmässa kl. 19.00.
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Onsdag 23 mars 2 Tim 3:14-17
Bibeln är skriven av människor. Det märks bland annat på att texter-
na har olika stil och olika uttryckssätt. Författarnas personlighet och 
livserfarenheter färgar av sig på texten. Bibeln är alltså inte dikterad av 
Gud på ett sådant sätt att författarna är passiva mottagare. Men Paulus 
säger att Skriften (syftar här på Gamla testamentet) är inspirerad av 
Gud. Inspirerad kan också översättas med Guda-andad. I skapelsen 
fick människan liv när Gud blåste in sin Ande i människan. På samma 
sätt har Gud blåst in sitt liv och sina ord i dem som skrivit de bibliska 
texterna. 

Bibeln belyser många olika teman och frågor, men här är Paulus tydlig 
med att syftet med Bibeln INTE är att vara en uppslagsbok i diverse frå-
gor. Här ser vi att det finns två syften med skriften (både Nya och Gamla 
testamentet). 

Att ge den kunskap vi behöver för att bli, ”räddad genom tron på Kris-
tus Jesus”, v. 15.  För det andra att Skriften är ett redskap som på olika 
sätt fostrar och formar oss till mer kärleksfulla och goda människor,  
v. 16–17. Jämför med Joh 20:30-31.
• Vad betyder det här för ditt sätt att läsa och tolka Bibeln?

Torsdag 24 mars Joh 15:1–12
I den här texten ser vi att Ordet och buden hjälper oss att ha en livgivan-
de relation med Jesus. Vers 2 kan ibland skapa rädsla och ge en felaktig 
ingång till att förstå bildspråket i den här texten. När Jesus talar om 
att skära bort grenar så handlar det inte om att skära bort människor. 
Den som kommer till mig ska jag inte visa bort, säger Jesus (Joh 6:37). 
Grundtonen här i avskedstalet är att Jesus älskar sina lärjungar på 
samma sätt som Fadern älskar Jesus (v. 9). Jesus är beredd att ge sitt 
liv för lärjungarna och oss alla (v. 13). Vi kan läsa texten med stor tillit. 
Vi är mottagna och älskade av Jesus.  Att bli ansad av ordet handlar om 
att sådant i vårt liv som inte bär god frukt rensas bort. Nära Jesus får vi 
hjälp att se det som är mest väsentligt i livet. 
• Läs texten sakta några gånger. Vad berör dig?

• Vad behöver ansas i ditt liv?

• ”Utan mig kan ni ingenting göra” säger Jesus. Vad innebär det för dig?
 



19

Fredag 25 mars Mark 4:1–9, 13–20
Jesus visste att vi tar emot Guds ord på olika sätt i våra liv. Ibland skapar 
Ordet rädsla så att vi inte kan ta emot det (vägkanten). Ibland tar vi emot 
budskapet snabbt och med entusiasm men det leder inte till något (ste-
niga ställena). Ibland kvävs det goda som Gud vill göra av bekvämlighet, 
egoism eller motstånd (tistlarna). Ibland blir ordet livsförvandlade på 
lång sikt (goda jorden).
• Hur känner du igen dig i liknelsen? Vilka reaktionsmönster finns  

i ditt liv? 

• Vad kan du göra för att vara en god jord?

• Tacka Gud för det som bär god frukt i ditt liv.

Lördag 26 mars Matt 7:24–29
När ett hus ska byggas är det viktigaste att grunden är stabil och har 
rätt konstruktion. Så är det också med grunden för våra liv. Att lyssna till 
Jesu ord och budskap och försöka omsätta det i praktisk handling leder 
till att Guds nåd och kärlek blir en stabil grund för livet. Att följa Jesus 
ger oss inte ett enkelt och bekvämt liv, men det innebär att vi får möta 
livets stormar och floder omgivna och burna av hans kärlek och nåd. 
• Jesus uppmanar oss att inte bara höra hans ord, utan att även handla 

efter dem. Hur praktiserar du Jesu ord?

• På vilket sätt är Jesus grunden för ditt liv? 

Söndag 27 mars Ef 6:10-20
Vi möter motstånd på många olika sätt i livet. Paulus påminner oss om 
att bönen och Ordet är vapen i vår livskamp. Vi uppmanas att hämta 
styrka hos Herren och att ta på oss Guds vapenrustning. Vapnen i kam-
pen är: sanning (bälte), rättfärdighet (pansar), villighet (skor) att skapa 
fred, tro (sköld), frälsningen (hjälm) och Guds ord (Andens svärd).
• Hur kan du använda vapnen i de livskamper du står i? 

☛ Söndag 27 mars. Gudstjänst kl. 11.00.  
BIBELN, ETT LEVANDE ORD.
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VECKA 13
Hur kan Guds ord förvandla oss? Det handlar mycket om vilken attityd vi 
har när vi läser och tar till oss Guds ord. Det är inte fel att analysera, stu-
dera och ifrågasätta Bibelordet. Det har sin plats i vår andliga utveckling. 
Men när det handlar om vår personliga andakt ska vi komma till Bibel-
texten ödmjukt och lyssnande. Andlig läsning, som det kallas, innebär 
att man böjer sig under texten. Vi kommer till texten för att lyssna efter 
Guds tilltal. Vi kommer med en längtan att få formas av Guds kärlek och 
för att få möta den uppståndne Kristus i texten (se Joh 14:21-24). Veck-
ans texter lyfter fram hur Guds ord formar oss och vilken attityd vi bör ha 
när vi kommer till Gud och hans ord. 

Måndag 28 mars Hebr 4:11-12
Hebreerbrevets författare skriver att Ordet är levande och verksamt och 
kan ha samma funktion som ett tveeggat svärd. 
• Guds ord tränger in djupt i själen/anden och blottlägger hjärtats upp-

såt och tankar? Har du någon erfarenhet av detta? Hur funkar det?

• ”Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat  
för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap”,  
v. 13. Hur känns det när du läser denna vers? Hur påverkas du av 
denna sanning?

Tisdag 29 mars Joh 7:16–18, 8:31–36
Jesus ger här tre nycklar eller tre attityder som öppnar för livet tillsam-
mans med honom. Vi ska komma med en tydlig VILJA att följa honom.  
Vi kommer för att söka HANS ÄRA och vi ska FÖRBLI i hans ord. 
• Vad har du för attityd när du läser Guds ord. Är du öppen, mottaglig? 

Hur kan de tre nycklarna hjälpa dig?

• Händer det ofta att du fastnar i bibelord som du tycker är otidsenliga 
eller som krockar med dina egna åsikter? Hur hanterar du det? Hur 
kan de tre nycklarna vara till hjälp?
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Onsdag 30 mars Jak 1:21-27
Läs texten sakta ett par gånger. Fundera på vad dessa fraser betyder  
för dig.
• Att ödmjukt ta vara på ordet v. 21.

• Att bli ordets görare inte bara hörare v. 22.

• Att spegla sig i Guds ord v 23–24.

• Att se frihetens lag i Guds ord v. 25.

Torsdag 31 mars Ps 119:1–24
Psalm 119 är psaltarens längsta Psalm. Författaren ägnar 176 verser åt 
att vrida och vända på hur livsavgörande det är för en människa att leva 
i och av Herrens lag. Ibland tänker vi nog att laglydnad i Gamla testa-
mentet mest handlade om en ytlig plikt att försöka göra rätt. När vi läser 
Psalm 119 ser vi att det absolut inte stämmer. Psalmistens meditation 
över Guds Ord skapar en innerlig och passionerad bön som går på 
djupet. Tankar, känslor, längtan, handlingar, ja allt i livet formas av Guds 
Ord. Vi har inte lagens bud att förhålla oss till på samma sätt som man 
hade i Gamla testamentet. Men principerna är samma. Vår kallelse är än 
idag att meditera över Guds Ord så att det kan forma våra hjärtan och 
leda oss till den uppståndne Kristus.

Välkommen att smittas av psalmistens hängivenhet för Guds ord under 
några dagar.
• Läs texten som en bön några gånger. Välj ut någon/några formulering-

ar som berör dig. Låt de stroferna vara din bön under några minuter.

Fredag 1 april Ps 119:25–48
• Läs texten som en bön några gånger. Välj ut någon/några formulering-

ar som berör dig. Låt de stroferna vara din bön under några minuter.
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Lördag 2 april Ps 119:81–112
• Läs texten som en bön några gånger. Välj ut någon/några formulering-

ar som berör dig. Låt de stroferna vara din bön under några minuter.

Söndag 3 april Ps 119:145–176
• Läs texten som en bön några gånger. Välj ut någon/några formulering-

ar som berör dig. Låt de stroferna vara din bön under några minuter.

☛ Söndag 3 april. Gudstjänst med nattvard kl. 16.00.  
ATT LÄSA, TOLKA OCH FÖRSTÅ BIBELN.
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VECKA 14 
Vem är Jesus?
De kommande fem veckorna läser vi texter om Jesus. Predikningarna 
den 10 april, och påskens gudstjänster på långfredagen och påskdagen 
samt den 1 maj tar upp olika sidor av Jesus liv och budskap.

När vi söker efter svar på frågan, vem Jesus är kan vi först konstatera 
att Jesus var en människa som vi. Det är en viktig sanning om Jesus. Vi 
har tidigare (6 mars) läst Fil 2:1–11 där Paulus slår fast att Jesus avstod 
från alla gudomliga privilegier och ”blev som en av oss”. Hans födelse är 
visserligen omgärdad av övernaturliga inslag men det är ändå uppen-
bart att han föddes och växte upp på ett normalt sätt i en vanlig familj 
med bröder och systrar (Matt 12:46–50, 13:53-58, Mark 3:2). Jesus 
hade samma behov och känslor som vi. Han blev trött och behövde sova 
(Joh 4:6, Mark 4:38). Han blev hungrig och törstig (Joh 4:6, 19:28). Han 
sörjde och grät (Luk 19:41, Joh 11:33-34). Han visade medlidande (Matt 
9:36). Han blev rejält arg (Matt 21:12-13, Joh 2:13-16). Han brottades 
med sorg ångest och oro (Matt 26:37–38, Joh 12:27). Jesus upplevde 
också smärta och lidande och dog en vanlig fysisk död och blev begravd.

Måndag 4 april Matt 13:53–58, Mark 3:20-21, Joh 19:25–27
Vi brottas ibland med vår identitet och plats i familjen. Så var det också 
för Jesus. Han drabbades av Jantelagen och blev ifrågasatt av sina 
närmaste. 
• Vad får du för intryck av relationerna i Jesu familj? Vad har Jesus  

för familjebegrepp? 

• Finns det något du känner igen dig i? 

Tisdag 5 april Matt 9:35-38, Matt 21:12-13
Här ser vi Jesus visa medlidande och ilska. Det är två känslor som vi ofta 
har svårt för att hantera på ett klokt sätt. 
• Hur agerar Jesus i de här situationerna? Vad gör medlidande och ilska 

med honom?

• Hur hanterar du medlidande och ilska? Vad gör det med dig?
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☛ Tisdag 5 april. Lovsångsmässa kl. 19.00.

Onsdag 6 april Hebr 4:14-16, Matt 11:28-30
Tack vare att Gud blivit människa och vår överstepräst som kan ge 
förlåtelse och försoning kan vi komma till Gud med alla våra känslor och 
livssituationer. Som människa har Gud själv delat alla våra livsvillkor. 
Han ”känner med oss i våra svagheter”. Han har prövats ”på ALLA sätt 
och varit som vi men utan synd”. 
Läs båda texterna sakta under bön. 
• Vad vill du lägga fram inför nådens tron idag? 

• Vilka bördor vill du lägga av dig? Ta emot vila.

Torsdag 7 april Mark 2:1–12, 1 Petr 2:22-25
Inom teologin säger man att Jesus var sann Gud och sann människa. 
Det innebär att Jesus var Gud i den meningen att han var syndfri och 
fullkomligt uppenbarar vem Gud är. Detta samtidigt som Gud gick in 
under mänskliga begränsningar som människan Jesus. Som Gud kan 
Jesus utplåna synden och döden som skiljer oss från Gud och som 
människa kan han bära våra synder och dö för oss. Detta kan vi förstås 
inte förstå men vi får ta emot detta mysterium som en gåva.
På flera ställen i evangelierna ser vi att Jesus gör sådant som bara Gud 
kan göra. Detta är som allra tydligast när Jesus förlåter synder och när 
han dör på korset för våra synder och uppstår på tredje dagen.
• Vad berör dig i texten om den lame mannen som får syndernas för-

låtelse? 

• Läs 1 Petr 2:24-25 sakta under bön. Vad händer på korset (kallas här 
träpålen)? Vad leder Jesu död till för oss? 

Fredag 8 april Kol 1:13–20
Dessa späckade verser beskriver korsets och försoningens mysterium.
• Vem är Jesus enligt dessa verser?

• Vad leder döden på korset till?
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• Vad betyder detta mysterium för dig? 

Lördag 9 april 2 Kor 5:17–21
• Vad leder Jesu försoningsdöd till enligt dessa verser? Vad kan detta 

innebära för dig och för hela världen?

• Tacka Gud för att du är en ny skapelse i Kristus, se v. 17. Du får ta 
emot försoning och förlåtelse. Du får lämna det gamla och ta emot  
ett nytt liv. 

Söndag 10 april 1 Kor 15:1–20
Det största tecknet på Jesu gudomlighet är förstås uppståndelsen. I Kor-
int hade det spridits en villolära att de döda inte skulle uppstå. Då visar 
Paulus på det ologiska i detta resonemang. Eftersom Jesus har uppstått 
och besegrat döden så kommer alla troende också att uppstå. Grunden 
för evangelium formulerar Paulus i fyra kärnfulla påståenden i v. 3–5. 
Kristus dog för våra synder, han blev begravd (dvs. Jesus var verkligen 
död), han uppstod på tredje dagen och han bekräftade sin uppståndelse 
genom att visa sig. 
• Vad betyder det för dig att detta är grunden för vår tro? 

• Vad berör dig i texten?

• Kristen tro står och faller med frågan om uppståndelsen. Vad tänker 
du om det? 

☛ Söndag 10 april. Palmsöndagen. Gudstjänst kl. 11.00.  
VEM ÄR JESUS?
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VECKA 15. 
Den här veckan är det Stilla veckan och vi ska fira påsk tillsammans i 
församlingen. Vi följer Matteus berättelse om de sista dagarna i Jesu liv. 
• Läs texten sakta, gärna två gånger. Vad berör dig? Vilka tankar och 

känslor väcks? 

Måndag 11 april Matt 26:1–25

Tisdag 12 april Matt 26:26–46

Onsdag 13 april Matt 26:47–75

Torsdag 14 april Matt 27:1–31

☛ Torsdag 14 april. Skärtorsdag kl.18:30. GETSEMANEAFTON

Fredag 15 april Matt 27:32–56

☛ Fredag 15 april. Långfredag. Gudstjänst kl. 11.00.  
VARFÖR MÅSTE JESUS DÖ?

 
Lördag 16 april Matt 27:57–66

Söndag 17 april Matt kap 28

☛ Söndag 17 april. Påskdagen. Gudstjänst kl. 11.00. JESUS LEVER.
Sinnesrogudstjänst kl. 16.00. 
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BÖNER
Gud. Inför din heliga närvaro öppnar jag mitt hjärta  
och böjer mig under din starka hand.
Låt Härlighetens Ande vila över mig, fylla mig och genomströmma mig.
Du som förvandlar motgångar och svårigheter och frigör mig  
så att jag i allt kan tjäna och förhärliga dig.
Amen
 Bön från Magnus Malms bok”Kännetecken”

Helige Guds Ande,
Kom nu till denna min själ och kropp
och bli kvar där till aftonen.
Inspirera alla mina tankar.
Genomlys alla mina föreställningar.
Forma alla mina beslut.
Bo i min viljas innersta fäste
och bestäm över allt jag gör.

Var med mig i min tystnad  
och mitt tal, i min brådska  
och i min vila, i sällskap och i ensamhet,  
i morgonens friskhet och kvällens trötthet 
Ge mig nåd att alltid glädjas  
över din hemlighetsfulla närvaro.
Amen.
 Bön från Iona. Skriven av John Baillie 

Jesus Kristus
du som är det sanna ljuset, 
kom in i mitt liv.
Du som kommer för att rädda oss från mörkret,
kom in i mitt mörker.
Du som är världens ljus,
kom in i min värld.
Amen
 Nr 954 Psalmer och Sånger

Jesus, du är vägen sanningen och livet.
Jesus jag vill följa din Väg.
Jesus jag vill leva i Sanning.
Jesus jag vill dela Livet med dig.
Amen. 
 Fritt från 966 Psalmer o Sånger



28

Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja –
allt i mig känner du och omsluter med ömhet:
det svaga likaväl som det starka det sjuka likaväl som det friska.

Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll.
Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer.
Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse.

Jag prisar din vishet du som tar till dig det svaga och skadade
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.
Amen
 Bön skriven av Margareta Melin 

Jag sträcker mina händer mot dig,
öppnar mig som törstig jord.
Låt mig var morgon möta din trofasthet,  
ty jag förtröstar på dig.
Visa mig den väg jag ska gå,
jag sätter mitt hopp till dig.
Herre bevara mitt liv,
ditt namn till ära:
Amen. 
 Från Psaltaren 143
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