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Missionskyrka. 
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Veckans ord, 13-2021 
Kristus är uppstånden. 

Påskdagen, 4 april , (årg 1)  

Mark 16:1-14, 2 Mos 15:1-11, 1 Kor 15:12- 21 och Ps 118:15-24. 

. 

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/ 

 

Kan man tro det otroliga? Kan döda uppstå? 
Ska man tro blint? Nej, man ska tro med insikt och personliga erfarenheter 

av Jesu närvaro. De personliga erfarenheterna kan vara på olika sätt men 

ger känslan eller övertygelsen om Guds närvaro och/eller ingripande. 

Kristen tro bygger också på historiska fakta, händelser och andra 

människors vittnesbörd. Med när räcker bevisen, när blir du överbevisad?  

Otroligt men några hundra år senare möjligt. 
Tänk dig att du lever på 1700-talet, du är van vid segelfartyg, hästdroska när 

du reser på land. Du skickar brev när du vill förmedla dig till en annan 

person och det tar månader kanske år att få ett svarsbrev från andra sidan 

jorden. Någon berättar för dig att i framtiden kommer människor att resa i 

flygande maskiner till jordens alla länder, att båtarna har motorer så att de 

inte är beroende av vind, ja man kommer också att resa ut i rymden med 

raketer. Inte nog med det man kommer att kunna sitta hemma, prata med 

människor på andra sidan jorden och se dem samtidigt som man samtalar. I 

dag lever vi i en värld där det är möjligt. Om någon berättat det på 1700-

talet tror jag att de flesta tänkt, vilken fantasi du har. Lika fullt är det en 

sanning, i dag kan vi göra det. 

Kan vi tro på sanningen? 
Bibeln berättar att när Gud handlar kan de mest otroliga saker ske. ”I 

begynnelsen skapade Gud himmel och jord” (1 Mos 1:1). Gud sa och hela 

vårt universum blev till. 

Är det sant? Det kan vi inte avgöra, du och jag har inte möjlighet att gå och 

se efter. Det vi kan göra är att läsa vittnesbörd, dokument om de 

erfarenheter människor som levt före oss lämnat och se deras spår i det 

som finns kvar som lämningar av deras liv. 

Jesus sa: jag är vägen sanningen och livet. 
Jesus spikades fast på ett kors för att dö, romarrikets grymma metod att 

döda och avskräcka upproriska människor. Kan Jesus ha uppstått från det 

döda? Den kristna tron bygger på det. Har inte Jesus uppstått från det döda 

så finns ingen kristendom (1 Kor 15:12-21). 

Vi läser i Bibeln att Jesus på flera ställen uppväcker döda. Men Jesu 

uppståndelse var annorlunda, han dog inte efter sin uppståndelse utan 

fördes till himlen, lever idag och ska komma tillbaka (Apg 1:6-11). Men 

innan Jesus fördes till himlen visade han sig för lärjungar och andra under 

40 dagar (Apg 1:3-5, 1 Kor 15:6). 

 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Hör gärna av dig! 
mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 

 

 

 

Lärjungarna kunde inte tro. 
Lärjungarna hade sett Jesus dö och kunde inte tro att Jesus levde innan de 

hade fått möta honom.   

”När [Lärjungarna] de fick höra att han [Jesus] levde och att hon [Maria 

från Magdala] hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han 

sig i annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på 

landet. Också de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller 

de blev trodda (Luk 24:13-33). Sedan visade han [Jesus] sig också för de 

elva medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och 

halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden” 

(Mark 1:11-14). 

Bön. 
Herre Jesus, tack för din närvaro hos oss, öppna oss för din kärlek, hjälp 

oss tro och lita på dig. Tack för att vi personligen får känna av din närvaro i 

våra liv. Vi ber, led oss efter din vilja. Amen. 

Två texter att meditera över (läsa, läsa och lyssna in). 
”Detta är Herrens eget verk, det står för våra ögon som ett under. Detta är 

dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada” (Ps 118:23-24)! 

”Vem är som du bland gudarna, Herre? Vem är som du, majestätisk och 

helig, värdig fruktan och lovsång, mäktig att göra under” (2 Mos 15:11)? 

 

Program april 

Promenadgudstjänst 

påskdagen 4/4 kl 10 

Sön 18/4 kl 10 

Sön 2/5 kl 10 

Samling vid kyrkan. 

 

Öppen kyrka, för 

enskild andakt     

kl 13-15, 18-19. 

Ons 7/4  

Ons 14/4  

Ons 21/4 

Ons 28/4 

 

Städdag lilla Örnsnäs 

Lör 24/4 kl 9.00 

medtag fikakorg och 

kratta. 

 

Församlingsdag  

5/9 Saxtorp, Vadstena 

Jesus sa: ”jag är med 

er alla dagar till tidens 

slut” (Matt 28:20). 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
mailto:mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu

