
Stilla veckan 
 
Även om inte vi kan mötas så kan Guds ord och Jesu liv, död och uppståndelse få möta oss precis där vi 
befinner oss. Träd in i den värld som bibeln öppnar upp för oss och delta i det samtal Gud erbjuder oss. Gud 
som med sina ord vill forma och välsigna oss, undervisa, vägleda, förlåta och rädda oss. 
 
Läs gärna texterna under denna stila vecka och du kommer kanske upptäcka att han vill dra dig nära sig, 
arbeta med dig och tala om för dig vad han håller på med: sin stora kärleksaktion – att upprätta dig och hela 
sin värld. 
 
Följ med Jesus in i hans sista dagar -  hans sista andetag  - hans uppståndelse! 
 
Tips 

 Sätt dig skönt 
 Läs texten 
 Läs texten igen och lev dig in den 
 Finns det något ord du fastnar för, någon person, någon miljö, doft? 
 Ta en promenad eller var där du är. Be Helig Ande att tala till dig genom texten 
 Läs texten igen – kan du höra samtalet mellan dig & Gud? Vad vill han säga dig? 

 
OBS! På Skärtorsdagen möts vi med kaffekorg i Bockemossen 11:00 
 
 
Måndag i Stilla veckan, 6 april  
Bibeltext: Joh 12: 1-11  
Bibelvers: Jesus sade: Låt henne vara, hon har sparat sin balsam till min begravningsdag.  
 
Tisdag i Stilla veckan, 7 april  
Bibeltext: Joh 13: 21-33, 36-38  
Bibelvers: Det var natt 
 
Onsdag i Stilla veckan, 8 april  
Bibeltext: Matt 26: 14-25  
Bibelvers: De räknade upp trettio silvermynt åt honom.  
 
Skärtorsdagen, 9 april  
Matteus 16: 17-30 
Bibelvers: Tag och ät, detta är min kropp. 
 
Långfredagen 10 april  
Matt 27: 32-56  
Bibelvers: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?  
 
Påskafton 11 april  
Bibeltext: Matt 28:1-8 
Bibelvers: Och nu går han före er  
 
Påskdagen 12 april  
Bibeltext: Matt 28:1-20 ( 1-8 igen alltså) 
Bibelvers: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden 
 
Annandag Påsk, 13 april  
Bibeltext: Joh 20:1-23 
Bibelvers: Ta emot Helig Ande 
 
 


