
Skänninge Missionskyrka   

  
Pastor: Mats Wedberg  

Mötet med Jesus Kristus 
förvandlar – mig, dig och världen! 

Järntorgsgatan 6 B 
596 31 Skänninge 

Tack för din gåva  

till Skänninge 

Missionskyrka. 

Bankgiro 244-8991 

Swish 123 394 50 03 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veckans ord, 14-2021 
Påskens vittnen. 

2:a söndagen i påsktiden, 11 april , (årg 1)  

Joh 21:1-14, Jes 43:10-13, 1 Kor 15:1-11 och Ps 145:1-7. 

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 att 

läsa på: 
https://equmeniakyrkan.se

/skanninge/veckansord/ 

 

Är vi påskens vittnen? 
Vad har du och jag upplevt som vi kan vittna om? Jag lät de som deltog i 

promenadgudstjänsten på påskdagen 4 april skriva ner sina tankar, vad de tog 

med sig från gudstjänsten. De är några av påskens alla vittnen. 

 

 

 

 

 

Att kunna fira Jesu uppståndelse 

även i tuffa tider, och 

kunna få frid i det. 

Fint att få sjunga ps 154  

(Dina händer är fulla av blommor) 

ute i naturen bland blommorna. 

Fint att få fira gudstjänst i vårsolen. 

Viktigt att få tänka igenom 

varför jag är kristen. 

Fint att få sjunga påskens budskap. 

Påminnas om löftet framåt. 

Bra påminnelse om att det faktiskt  

var över 500 personer som såg  

Jesus uppstånden. 

Jesu död o uppståndelse  

ger mig en ytterligare dimension  

i livet och bortom detta livet. 

Det ger mig en trygghet o ett hopp! 

Tryggheten bär mig igenom 

svårigheter 

även när utgången inte alltid  

blir som jag önskat. 

Kärleken till och saknaden av 

församlingen. 

Den gemenskapen är den stora 

styrkan i  mitt liv. 

*Fin gemenskap och tid att samtala. 

*Fina psalmer & sånger, vi uppskattar 

att få sjunga tillsammans. 

*Härligt sätt att få ta del av 

påskevangeliet i sol & frisk luft. 

Härligt att få sjunga påsksångerna 

tillsammans 

och dela tankar med människor 

som man inte alltid brukar prata med. 

 

 

Tack, Jesus Kristus,  

att du gjorde detta! 

Tack, för frälsningen! 

Tack för församlingen! 

Tack för allt gott du ständigt ger! 

Tack för det fina vädret! 

Tack för våren! 

*Här nära närmre än du anar………… 

*Fred o frid. 

*Påskens budskap tål att upprepas 

och tänka på varje år! 

Jag tänker att liksom träden ser 

ganska döda ut  

så vet jag att knopparna kommer att 

slå ut och grönska, 

precis som Jesus som dog och sedan 

fick nytt liv, 

kommer vi också att få nytt liv! 

Mina tankar går till Jesus  

som gav sitt liv för oss. 

Joh 3:16 

Så älskade Gud världen att 

han gav sitt liv för den och de som 

tror på honom ska få evigt liv. 

Mycket trevlig promenad. 

Vacker skönsång 

Väl utvalda texter 

Gav samtal om tro 

Mycket trevligt 

Svårt att förstå det som hände 

i påsken. 

Men man kanske inte måste förstå. 

En fin gemenskap fast vi går i små 

grupper. 

Gott att få läsa “påskevangeliet” 

tillsammans 

och sjunga några fina psalmer/ kören 

 
 

Du kan lyssna på 

Pastorn på YouTube: 

Skänninge Missionskyrka 

och Skänninge 

Missionskyrkas hemsida 

https://equmeniakyrkan

.se/skanninge/tankar-

for-veckan/ 

 

Nyhet 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/


Skänninge Missionskyrka   

  
Pastor: Mats Wedberg  

Mötet med Jesus Kristus 
förvandlar – mig, dig och världen! 

Järntorgsgatan 6 B 
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Hör gärna av dig! 
mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 

 

En lovsång av David. 

Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung, nu och 

för evigt prisar jag ditt namn. 

Dag efter dag vill jag prisa dig, nu och för evigt sjunga 

ditt lov. 

Stor är Herren, högt är han prisad, ingen kan fatta hans 

storhet. 

Släkte efter släkte skall hylla dina verk och vittna om 

dina väldiga gärningar. 

De skall tala om din härlighet, ditt höga majestät, och 

de under som du gör vill jag besjunga. 

De skall prisa din fruktansvärda makt, och din storhet 

vill jag förkunna. 

De skall ropa ut din stora godhet och jubla över din 

trofasthet. Ps 145:1-7 

 

Program april 

Promenadgudstjänst  

Sön 18/4 kl 10 

Sön 2/5 kl 10 

Samling vid kyrkan. 

 

Öppen kyrka, för 

enskild andakt     

kl 13-15, 18-19. 

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 

Din storhet, Gud, 

min kung 
 

Nu och för evigt 

 
Ingen kan fatta 

hans storhet 
 

Släkte efter 

släkte 

 

Prisa din 

fruktansvärda 

makt 
 

Jubla över din 

trofasthet 

Påsk en kristen, judisk högtid. 
När judarna firar påsk är det minnet av hur Gud genom Mose, genom tio 

plågor som drabbade egyptierna och andra handlingar, förmådde Farao att 

till slut släppa Israels folk från slaveriet i Egypten (2-5 Mos].  

David vittnar om Gud. 
När kung David vittnar om Gud och om Guds makt och trofasthet är det utifrån 

hans och folkets erfarenheter av Gud. Ett exempel i Ps 145:1-7. 

Jesus dog på korset under firandet av judarnas påskhögtid. Vi firar påsk för att Jesus tog all världens 

synd på sig och gav evigt liv till alla som vill ta emot Jesu nåd (gratis, fritt). 

Påsken, Jesu uppdrag – en hemlighet. 
Paulus kallar det Jesus gjorde den hemlighet som var från begynnelsen (Ef 1:9-10, 3:9-11). 

Jag kan verkligen stämma in i att det är svårt att förstå det som hände, det som gör att vi firar påsk över 

hela världen. Jesus säger det är fullbordat (Joh 19:30). Jesus talar om att Moseböckerna, Psaltaren och 

profetböckerna berättade att det här skulle ske (Luk 24:44-47). Några exempel( Jes 53,Hos 6:2, Matt 

12:40). 

Vi behöver inte fatta allt men vi får ta emot nåden! 
Vi får tacka och ta emot nåden från Jesus Kristus och vittna om det vi upplevt. Vi får också visa på hur 

stor Gud är genom det Gud har gjort från skapelsen och fram till idag och tro (lita på) på löftet om evigt 

liv och evig gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Vi kan inte förstå allt, men Gud kan med Andens 

hjälp visa för oss och förklara så vi anar mer och mer av Guds kärlek och plan.  

Bibeln vittnar om Gud. 
När vi läser Bibeln öppnas vår kunskap om Gud steg för steg. Läs gärna de föreslagna texterna för 

söndag 11 april, Joh 21:1-14, Jes 43:10-13, 1 Kor 15:1-11 och Ps 145:1-7. 

Börja gärna en vana att läsa Bibeln varje dag. Ha inte bråttom. Det är inte hur många kapitel eller verser 

som du läser som är avgörande utan att du lyssnar på det Bibeln berättar för dig. Du kan börja läsa 

evangelierna Matt, Mark, Luk och Joh som beskriver Jesu liv.  

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

