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Veckans ord, 12-2021 
Vägen till korset. 
Palmsöndagen, 28 mars, (årg 1)  

Mark 11:1-11, 2 Mos 13:6-10,  

Heb 2:14-18 och Ps 118:19-29. 

. 

Tack för din gåva till 

Pastors- och Diakon-

utbildningarna! 

Bankgiro 90 03 28-6 

Swish 900 32 86 

Märk: POD 

Lyssna på Pastorn! 

Finns på Facebook: 

Missionskyrkan 

Skänninge. 

Kommer fredagar. 

Mats Wedberg delar 

sina tankar, ca 5 min. 

Dela gärna Facebook- 

inslagen med dina 

vänner!  

 
Sprid gärna Veckans 

ord till dina vänner!  

Veckans ord finns 

också att läsa på 
https://equmeniakyrkan.se

/skanninge/veckansord/ 

 

Vår vandring genom livet. 
Vad drömmer du om? Ser du ditt mål? Är du nästan där? Har du börjat 

jubla över att du snart uppnått målet eller har du snavat och misslyckats 

och känner hopplöshet? Finns det någon som tar hand om dig och mig när 

livet är osäkert?  

Och ibland så händer något oväntat, något som ändrar på alla 

förutsättningar. Och vi tänker: det här trodde jag aldrig skulle ske! Det kan 

vara Coronapandemi eller något annat som förändrar allt. 

Det oväntade men ändå Guds plan. 
I Mark 11:1-11, jublar människorna över att deras kung (Jesus) ska 

upprätta nationen Israel. De sjunger, ropar, hurrar, strör palmkvistar och 

kläder på vägen. ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens 

namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer! Hosianna i 

höjden!” (Mark 11:9-10). 

Jesus vet att han ska dö i Jerusalem. Lärjungarna har fått veta det men har 

inte förstått. Hur ska de kunna förstå att deras kung (Messias) ska dö för 

att rädda Israel och hela världen (Joh 3:16-18). Den här dagen jublar 

människor och lärjungar och några dagar senare på långfredagen ser de 

Jesus hånas och dödas. De blir rädda, Petrus vågar inte erkänna att han 

känner Jesus (Matt 26:69-75). När Petrus inser att han förnekat Jesus som 

han älskar gråter han bittert (Matt 26:75).  

Hur tänker du om den kristna kyrkan idag? 
Ser du jubel och Hosianna  över Guds rike, det Jesus lär oss och leder oss 

in i, eller tänker du att Jesus inte har inflytande över vår värld idag. 

Vem lever ut Guds kärlek? 
Kyrkan är Jesu kropp (1 Kor 12:27). Vi är alla olika kroppsdelar i den kropp 

(kyrka] som Jesus har här i Skänninge, Sverige och världen. När Gud 

undervisade Israels folk gav Gud dem högtider för att de alltid skulle ha 

Guds lag aktuell och leva i Guds kärlek. I en vers i 2 Mos 13:6-10 står det, 

”så att hans [Guds] lag alltid är på dina läppar” (2 Mos 13:9).  Vem fostrar 

oss och våra barn och samhället att leva i Guds kärlek? 

Barn och barnuppfostran. 
Jag tänkte när jag lekte med våra barnbarn: så mycket de har att lära sig. 

De ska lära sig ord, samarbete, att dela med sig, att kunna vänta, att kunna 

berätta, att kunna lyssna, att lära sig tillit och att lära sig hur deras 

omvärld fungerar. Det är genom träning och den vägledning de möter och 

får som de utvecklas och lär sig leva rätt eller fel. Att leva rätt är att leva 

efter det Gud lär oss genom Jesus Kristus. 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Hur hjälper vi människor att leva i Guds kärlek? 
Jesus säger att vi behöver födas på nytt, bli barn, för att komma in i Guds rike (Joh 3:3). Vi behöver 

födas av vatten och Ande (Joh 3:5). Det som föds på mänskligt sätt är mänskligt och det som föds av 

Anden är Andligt (Joh 3:6).  

Hur hjälper vi människor att leva i barnaskapet hos Gud? Det börjar med att vi själv tar emot 

barnaskapet genom tron på Jesus. I tron på Jesus, dopet i Faderns och Sonens och den heliga Andens 

namn och genom den heliga Anden lever i beroendet, barnaskapet hos Gud. I barnaskapet får vi leva 

i Guds kärlek och undervisas av Anden och Guds Ord. Undervisningen och gemenskapen gör oss mer 

och mer lika Gud i vilja och handling. När vi tagit emot barnaskapets gåva kan vi som Guds barn 

sprida barnaskapets gåva vidare till vår omvärld.  

Barnaskapet är inte att vi är perfekta, kan allt och förstår allt utan vårt värde ligger i Guds kärlek till 

sina barn.  

Tänk dig att du som ett barn i glädje springer pappa eller mamma till mötes och hoppar upp i 

famnen. Det är så jag tror att Gud ser på oss, och att Gud hoppas att vi i glädje ska hoppa upp i hans 

famn. Gud vill fostra oss att leva i kärlek till Gud och våra medmänniskor (Luk 10:25-37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bön: 
Vår fader – vår pappa, vår mamma – du som är i himlen!  

Låt ditt namn bli helgat. 

Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. (Matt 6:9) Ibland lägger jag till: Ske din vilja i mitt liv. 

 

Behåll en vers i ditt minne och låt betydelsen sjunka in i ditt medvetande. 
Jag väljer några verser från Ps 118. Läs gärna alla verserna men stanna upp och lyssna på vad 

verserna säger, vers 21: ”Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning.” Vers 23: 

”Detta är Herrens eget verk, det står för våra ögon som ett under.” Vers 29: ”Tacka Herren, ty han är 

god, evigt varar hans nåd. 

 

 

 

Hör gärna av dig! 
mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 
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