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I din hand håller du ett andaktshäfte som vill gå tillsam-
mans med dig genom påsktiden. Vi luras lätt till att påsken 
slutar annandag påsk, men det är snarare här det börjar. 
När Jesus uppstått lever han med sina lärjungar i 40 dagar 
innan han återvänder till Fadern. 40 dagar där lärjungarna 
med hjälp av sin Herre kan se vad påskens drama har fått 
för konsekvenser i denna världen. Det är först nu i efterhand 
vi kan se tillbaka på påskens mysterium och med öppna 
händer ta emot dess frukter. Varje gudstjänstdag 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  
Under påskhelgen sändes ett program i SVT om Frikyrkans 
musikunder. I vår tradition, 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 påsktid mitt i en pandemi 
Filip Nordin  Jakobsbergskyrkan, Stockholm 
Gustav Gillsjö Vikingstads missionsförsamling, Linköping 

https://open.spotify.com/playlist/0KxKtD09hRg1XyOJdMgk5W?si=0zeSAquART65S-C6leXqfA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLv_DKTQsHFgDn8a2Die4CUAdF62xXWAjQ&fbclid=IwAR1cNI82z5o0ossdzbqOTawiwBVuALMV2q0-NbzxoOLYvxTH07PqEk5J99w


   

2:a sön i påsktiden

EVANGELIUM 
Johannesevangeliet 20:24-31

Räck hit ditt finger, här är 
mina händer; räck ut din 
hand och stick den i min 
sida. Tvivla inte, utan tro!

REFLEKTION

Att tvivla och ifrågasätta 
är inte et t tecken på 
svaghet, snarare på styrka. 
Det är en möjlighet att 
växa, ta nya steg i tro och 
att få vara ett levande, 
trovärdigt vittne för andra.  

Tvivel är naturligt i svåra 
tider som denna. Som krist-
na har vi inte alla svaren, 
men vi får dela frågorna 
med varandra och med 
Gud och lita på honom som 
möter oss precis där vi är.  

Jag undrar ofta om Tomas 
valde att känna på Jesu sår, 
eller räckte erbjudandet i sig 
själv för honom? Hur hade 
du gjort? Hur vittnar du om 
din tro?

BÖN

Tack Jesus för att du bär 
märkena efter korset på din 
kropp, och att vi får tro och 
tvivla med dig. Låt våra 
liv bära märken på att vi 
går med dig. Amen.

Psalm 251  
Endast du är med mig var jag går. 

Dina sår är läkedom och hälsa.

Här för dig – New Wine 
För dig är hjärtan öppna, 
ingenting kan gömmas.

Påskens vittnen

Sak 8:6-8 
1 Pet 1:3-9  
Ps 145:1-7



Mina får lyssnar till min 
röst, och jag känner dem, 
och de följer mig. Jag ger 
dem evigt liv, och de skall 
aldrig någonsin gå under, 
och ingen skall rycka dem 
ur min hand.

REFLEKTION

I påsktiden uppmuntras vi 
på ett särskilt sätt att se på 
tillvaron genom påskens 
händelser. Jesu löfte i dag-
ens evangelietext får än 
större magnitud när vi vet 
att inte heller döden kunde 
skilja honom från oss. Ingen 
social distansering eller 
karantän gäller för honom 
som kallar sig själv den 
gode herden. Den herde som 
har gått före sina får genom 
dödsskuggans dal och visat 
oss till de lugna vatten där 
vår själ finner ro. 

Hur påminner du dig i ditt 
liv att Jesus – den gode 
herden – ständigt är dig 
nära?

BÖN

Jesus, du har visat oss att 
det inte finns en plats där 
du inte kan nå oss. Du som 
gick igenom lidande, död  
och uppståndelse – var oss 
nära. Amen.

Psalm 248 
Tryggare kan ingen vara 
än Guds lilla barnaskara.

Varken död eller liv - N. Hallman 
Den hand jag vilar i  
är starkare än allt.

3:e sön i påsktiden
Den gode herden

Jer 23:3-8  
1 Pet 5:1-4  

Ps 23

EVANGELIUM 
Johannesevangeliet 10:22-30



Ett nytt bud ger jag er: att 
ni skall älska varandra. Så 
som jag har älskat er skall 
också ni älska varan-
dra. Alla skall förstå att ni 
är mina lärjungar om ni 
visar varandra kärlek.

REFLEKTION

Av kärlek är vi skapade. 
Av kärlek är vi räddade. 
Till ett liv i kärlek är vi 
kallade.  

Genom att älska varandra 
följer vi Jesu exempel, och 
genom att följa Jesu exem-
pel visar vi på vem Gud är. 
I Gud och hans kärlek har 
livet sin fullhet. Först när vi 
låter honom omsluta allt 
vad vi är och allt det vi bär 
på kan vi uppleva livet i 
sin helhet.  

Vågar du lyssna till Guds 
röst som säger att du är 
älskad? Vågar du lita på 
att den kärleken räcker, blir 
över och bär allt i ditt liv 
och andras? Hur visar du 
kärlek?

BÖN

Helige Gud, tack för att du 
älskar oss och genom din 
kärlek gett oss livet. Hjälp 
oss att älska oss själva, dig 
och varandra så att vi får 
leva hela liv. Amen.

Psalm 830  
Din trofasta kärlek 
aldrig oss lämnar.

Gud, du är kärlek - Taizé 
Gud, du är kärlek,  
källan till livet.

4:e sön i påsktiden
Vägen till livet

2 Mos 13:20-22  
1 Thess 5:9-11  

Ps 147:1-7

EVANGELIUM 
Johannesevangeliet 13:31-35



Jag ber inte att du skall ta 
dem ut ur världen utan att 
du skall bevara dem för det 
onda.

REFLEKTION

Att växa i tro handlar inte 
om att avskärma sig från 
världen runt omkring. 
Bönen på sin kammare och 
gemenskapen med andra 
kristna är nödvändig för 
den som vill följa Jesus, men 
kyrkan har aldrig varit 
menad att gå runt med 
skygglappar. Samma evan-
gelist som skriver dem som 
du har gett mig […] tillhör 
inte världen skriver också 
så älskade Gud världen att 
han gav den sin ende son. 

I vilka sammanhang rör du 
dig utanför din församling? 
Hur kan du växa i tro 
genom att älska världen i 
dessa sammanhang?

Jesus, du som ägde Guds 
gestalt men avstod från allt 
för denna världens skull, led 
oss så att vi får vara ett 
hopp för människor i vår 
omgivning. Amen.

BÖN

Psalm 288 
Ett med din värld,  

så vill du vi skall leva.

För den här världens skull - E. Vingren 
För den här världens skull;  

brinn som en eld i oss.

5:e sön i påsktiden
Att växa i tro

Jes 57:15-16 
Gal 5:13-18  

Ps 98:1-8

EVANGELIUM 
Johannesevangeliet 17:9-17



Och när ni ber skall ni inte 
rabbla tomma ord som 
hedningarna; de tror att de 
skall bli bönhörda för de 
många ordens skull. 

REFLEKTION

Heliga Ande, be i oss och 
med oss. Blotta vårt innersta 
för dig, låt oss vara ärliga. 
Ena ditt folk på jorden i 
bön, lovsång och tacks-
ägelse. Amen. 

BÖN

Psalm 292 
Handling och bön må bli ett.

Allt jag har - Stighult 
Låt mitt hjärtas längtan  
rinna ned för kinderna.

Bönsöndagen
Bönen

1 Kung 3:5-14 
Rom 8:24-27 

Ps 13

EVANGELIUM 
Matteusevangeliet 6:5-8

Den här våren har bönen 
blivit extra viktig för 
många, så väl för troende 
som icke-troende, när livets 
bräcklighet blivit så tydlig 
och vår fysiska kontakt 
med andra begränsats.  

Bönen, detta mysterium, där 
vi står helt nakna inför Gud 
med allt vi är och bär på, 
samtidigt som vi förenar oss 
i de bedjandes gemenskap i 
himmelen och på jorden. 
Fullkomlig kontakt med det 
himmelska och det jordiska. 
Aldrig är vi närmre vår 
Skapare och våra kristna 
syskon som då.  

Är du ärlig i din bön? Kan 
man be för alla och för allt? 



Förhärliga din son, så att 
Sonen kan förhärliga dig; 
du har gett honom makt 
över alla människor för att 
han skall ge evigt liv åt 
alla dem som du har gett 
honom.

REFLEKTION

Jesus har all makt. Samti-
digt verkar mycket tyda på 
motsatsen när vi ser oss 
omkring. 

Ibland talar vi om Jesu 
herravälde, Guds rike, som 
något redan nu rådande 
men också något vi en dag 
ska få uppleva den totala 
kraften av. 

Redan nu kan vi välja att 
säga ja till Jesus och välja 
att lyssna till honom när vi 
gör våra val i livet – vi 
väljer Jesu herravälde. Men 
en dag är vi lovade att 
detta herravälde även ska 
prägla hela världen. 

Hur ser du, redan nu, Jesu 
herravälde i ditt liv?

Jesus, du som kröntes till 
konung med en krona av 
törne. Hjälp oss att stå grun-
dade i dina löften så att vi 
redan nu kan leva under 
ditt herravälde. Amen.

BÖN

Psalm 15 
Halleluja! Konungarnas konung  

är du och förblir!

Kristi himmelsfärd
Herre över allting

Dan 7:13-14 
Apg 1:1-11 

Ps 110

EVANGELIUM 
Johannesevangeliet 17:1-8

King of Kings - Hillsong 
To reveal the kingdom coming 
you did not despise the cross.



Jag har mycket mer att 
säga er, men ni förmår inte 
ta emot det nu. Men när 
han kommer, sanningens 
ande, skall han vägleda er 
med hela sanningen

REFLEKTION

Heliga Ande, fyll oss, led 
oss och bär oss. Låt dina ord 
få bli handling i våra liv. 
Låt oss leva i nuet och finna 
frid där vi är. Amen. 

BÖN

Psalm 217 
Gud, för dig är allting klart.

Mod - E. Vingren 
Helig Ande  

du är vår hjälpare och vän.

Söndagen före pingst
Hjälparen kommer

1 Kung 19:9-16 
Apg 1:12-14 
Ps 33:18-22

EVANGELIUM 
Johannesevangeliet 16:12-15

Ord är sällan tillräckliga i 
sig själva. Det behövs ande 
för att orden ska få sin 
betydelse och leda till 
handling.  

Vi blickar lätt framåt, 
planerar nästa steg och 
lever i framtiden så att vi 
glömmer bort att vara 
närvarande här och nu.  

Jesus uppmanar till ett 
långsamt växande genom 
att bit för bit upptäcka mer 
av allt det som redan 
uppenbarats för oss, men vi 
ännu inte förstått fullt ut, 
tillsammans med varandra 
och den heliga Ande.  

Hur är man närvarande i 
nuet? Hur låter du den 
heliga Ande ta plats i ditt 
liv? 



Är någon törstig, så kom till 
mig och drick. Den som tror 
på mig, ur hans inre skall 
flyta strömmar av levande 
vatten. Detta sade han om 
Anden, som de som trodde 
på honom skulle få.

REFLEKTION

Törst är en känsla vi alla 
kan relatera till, därav 
funge ra r den s om en 
allmänmänsklig bild för 
avsaknad av något grund-
läggande för människan.  

Jesus vet att det är den som 
söker sig till Gud som kan 
bli en hel människa. Avsak-
naden av den gemenskap 
med Gud vi är skapade för 
ger en törst som inte kan 
släckas av något annat 
substitut. 

Till oss, som alla törstar 
efter Gud, hälsar Jesus: Är 
någon törstig, så kom till 
mig och drick. 

Finns det stunder i ditt liv 
du försöker släcka din törst 
med annat än Anden?

Heliga Ande, du Ande av 
den levande Guden. Ge mig 
det levande vattnet så jag 
slutar jaga efter annat att 
s läcka min törs t med. 
Amen.

BÖN

Psalm 162 
Min ande törstar, trängtar  

att bliva ett med dig.

Come All You Thirsty -  
A Treehouse Wait 

Come all you weary 
I'll give you peace enough to sleep.

Pingstdagen
Den heliga Anden

Jes 12 
Apg 2:1-11 

Ps 104:27-31

EVANGELIUM 
Johannesevangeliet 7:37-39



Jag är l juset som har 
kommit hit i världen för att 
ingen som tror på mig skall 
bli kvar i mörkret.

REFLEKTION

En stilla bris, eller en kraftig 
stormvind. Ibland över-
raskas vi över Guds närvaro 
på en viss plats på samma 
sätt som vi kan förvånas 
över att den inte märks mer 
på andra platser. Guds ord 
drabbar oss olika i olika 
tider i livet, men också på 
olika platser.  

Den heliga Ande gör inte 
skillnad på människor, utan 
finns närvarande hos var 
och en som vill ta emot för 
att utplåna mörkret och 
fylla oss med ljus och hopp.  

Var upplever du Guds 
närvaro just nu? Märker du 
hur Anden arbetar i värl-
den och i ditt liv? 

Gud, tack för att du genom 
din heliga Ande vill bo i 
var och en av oss. Rikta 
våra blickar mot hoppets 
låga och släpp oss fria från 
det som binder oss. Amen.

BÖN

Psalm 402 
O Guds Ande, du förenar oss 
som från varann kom bort.

Andas på mig - E. Tilling 
I vinden är jag fri och får liv,  

kom Guds andedräkt och gör mig hel.

Annandag pingst
Andens vind över världen

Jes 44:1-8 
Apg 2:36-41 

Ps 68:10-14, 20-21

EVANGELIUM 
Johannesevangeliet 12:44-50



Välsignad är vår 
herre Jesu Kristi 
Gud och fader. I sin 
stora barmhärtighet 
har han fött oss på 
nytt till ett levande 
hopp genom Jesu 
Kristi uppståndelse 
från de döda. 

Första Petrusbrevet 1:3


