
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, 15-2021 
Den gode herden. 

3:e söndagen i påsktiden, 18 april , (årg 1)  

Joh 10:1-10, Hes 34:11-16, 1 Pet 2:22-25 och Ps 23. 

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/ 

 

Den gode herden – den gode vägvisaren – vägen. 
Jesus (frälsaren) räddningen för världen (Joh 3:17). 

Jag läste, i Östgötatidningen vecka 15, om den förtvivlan en familj kände när 

deras son hamnade i fängelse. När jag går och promenerar i Skänninge ser jag 

att de bygger ut fängelset för att kunna ta emot fler personer. Vi behöver 

straffa fler och fler människor i Sverige. Varför är det så?  

Det skylls på dålig skola, det skylls på invandring, det skylls på alkohol och 

narkotika. Det skylls på att de andra politiska partierna inte förstår och har 

tagit felaktiga beslut. Men är problemet att vi alla har gjort felaktiga val? 

Tycker vi att det är viktigare att tjäna pengar än att älska Gud och vår nästa?  

Vad älskar du så mycket att du kan dö för att få behålla det? Vad är värt att dö 

för? 

”När han [Jesus] såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de 

var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde”(Matt 9:36). 

Vad är det Jesus lär mig och dig? 

Vad är det för samhälle vi ger våra barn? Vad ger vi dem för livsinnehåll? 

Vilken livsväg ger vi till dem? Varför väljer så många att bli kriminella? Vilka 

ledare ser vi upp till och varför får de leda? Varför mår så många psykiskt 

dåligt?  

Petrus skriver om Jesus och om att följa Jesus (1 Pet 2:22-25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan lyssna på 

Pastorn på YouTube: 

Skänninge Missionskyrka 

och Skänninge 

Missionskyrkas hemsida 

https://equmeniakyrkan

.se/skanninge/tankar-

for-veckan/ 

 

Nyhet 

Han [Jesus] begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans 

mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han 

svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak 

åt honom [Gud] som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin 

egen kropp upp på träpålen [korset], för att vi skulle dö bort 

från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har 

ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt 

tillbaka till era själars herde och vårdare.   

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 

 

 

 

 

Jesus sa: ”Varför säger ni ’Herre, herre’ när ni kallar på mig, om ni ändå inte 

gör som jag säger” (Luk 6:46)? 

Jesus sa ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit 

för att de skall ha liv, och liv i överflöd” (Joh 10:10). 

Vi ber till Jesus. 
Jesus: Jag behöver möta dig för att kunna följa dig. Hjälp mig att se dig i min 

vardag. Hjälp mig att älska min nästa som mig själv. Hjälp mig att visa mina 

barn, släktingar, vänner, grannar till dig så att du genom att vi gör din vilja 

låter ditt rike synas ibland oss. 

Jesus: Du ser alla som skadas i vårt samhälle. De som fängslas, de som dödas, 

de som misshandlas, de som blir lurade, de som blir bestulna, de som 

utnyttjas, Herre Jesus, hjälp oss att vända om till dig, att lyssna på dig och att 

göra din vilja.  

Jesus: låt mig hela tiden få leva i gemenskap med dig, beroende av dig och 

formas av dig till en människa som älskar dig och mina medmänniskor. 

Jesus: Tack, Tack, Tack, att jag får ta emot nåd, förlåtelse av dig och börja om 

mitt liv i en evig gemenskap med dig, Fadern (Gud) och den heliga Ande. 

Jesus: Tack för att du kom till oss för att vi ska ha liv och liv i överflöd. 

 

 

 

 

Program  

Promenadgudstjänst  

Sön 18/4 kl 10 

Sön 2/5 kl 10 

Samling vid kyrkan. 

 

Ekumeniskgudstjänst 

Vårfrukyrkan 

Sön 9/5 

 

Öppen kyrka, för 

enskild andakt     

kl 13-15, 18-19. 

Ons 21/4 

Ons 28/4 

Ons  5/5 

 

Städdag lilla Örnsnäs 

Lör 24/4 kl 9.00 

medtag fikakorg och 

kratta. 

 

Församlingsdag  

5/9 Saxtorp, Vadstena 

Jesus vår vän, lärare och herde. 
Jesus är vår vän, den ende sanne läraren, Gud son som har all makt i 

himlen och på jorden. Jag, du och hela världen behöver följa Jesus. (Matt 

23:8-12). 

Att bli lik Gud. 
När vi överlämnar oss och vårt liv till Jesus får livet en helt ny 

bedömningsmall. De ödmjuka, de som älskar sina fiender, de som gör 

gott mot den som hatar honom, den som ger utan tanke på att få tillbaka 

liknar Gud och är den bedömningsmall Jesus ger oss. Jesus säger: för Gud 

är god mot de otacksamma och onda (Luk 6:27-36). Jesus sa: ”Var 

barmhärtiga, så som [Gud] er fader är barmhärtig” (Luk 6:36).  

”Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem” 

(Luk 6:31). 
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