
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, 16-2021 
Vägen till livet. 

4:e söndagen i påsktiden, 25 april, (årg 1)  

Joh 16:16-22, Jes 54:7-10, Heb 13:12-16 och Ps 147:1-7. 

Tack för din gåva till 

Nationella insamlingen 2021 

Bankgiro 90 03 28-6 

Swish 900 32 86 

Lyssna på Pastorn! 

Kommer fredagar. 

Mats Wedberg delar 

sina tankar, ca 5 min. 

Finns på Facebook: 

Missionskyrkan 

Skänninge, YouTube: 

Skänninge 

Missionskyrka och 

hemsidan: 
https://equmeniakyrkan

.se/skanninge/tankar-

for-veckan/ 

 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/ 
 

Vägen till livet. 
Hur börjar du din dag? Frågan ställdes i styrelsemötets inledande andakt. Vad 

är det första du gör när du vaknar? Tittar du i mobilen på Facebook, 

Instagram, Twitter, på nyheter och fyller dig med de problem och elände som 

nyheterna berättar om. 

Det finns mycket att glädja sig åt!   
Budskapet, jag tog till mig, i andakten var att istället börja dagen med att 

tänka på allt det goda som Gud ger och tacka Gud för det och be Gud leda mig 

genom dagens glädjeämnen, sorg och prövning. Att starta dagen med en enkel 

andakt ger livet riktning mot Gud och Guds kärlek i stället för riktningen mot 

all ondska och lidanden som finns. Livets bekymmer försvinner inte men jag 

ser eller anar att Gud kan hjälpa dig och mig igenom dagen. Och med den 

starten på dagen upptäcker jag att det också finns fantastiskt mycket att 

glädja sig åt. 

Hur gör man för att förstå? 
Hur kan jag tala så du förstår? Det räcker inte att vi talar samma språk för att 

förstå varandra. För att förstå behöver du lyssna på vad jag menar och jag 

behöver lyssna på vad du menar och inte bara lyssna på orden som uttalas. 

Hur kan Jesus leda mig? 
Jag hörde en klasskompis på ALT som sa (jag läste till pastor på ALT): ”Vill du 

lära känna Gud – läs hans bok (Bibeln)”. Men om jag har svårt att läsa och inte 

förstår det jag läser?  

Jag uppfattar att många tycker att Bibeln är svår att förstå. Och man vet inte 

var man ska börja läsa och vad de olika böckerna i Bibeln handlar om. Jag 

håller med den Etiopiska hovmannen som det berättas om i Apg 8:26-39, som 

på frågan om han förstår vad han läser svarade: ”Hur ska jag kunna förstå utan 

att någon vägleder mig” (Apg 8:31)? 

Han fick hjälpa oss andra 
När jag jobbade som teletekniker fanns det ett företag ”ELFA allt mellan 

antenn och jord” och en av mina kollegor var fenomenal på att hitta i deras 

dm tjocka katalog med elektronikprodukter som behövdes för att vi skulle 

kunna utföra vårt jobb. Han läste ELFA katalogen även på fritiden för han var 

mycket intresserad av elektronik, el, tele och datorprodukter. Han hjälpte oss 

andra att hitta det vi sökte och behövde. 

Guds ande hjälper oss 
När jag som tolvåring bestämde mig, och sa till Jesus, att jag vill följa dig 

märkte jag att efter mitt beslut att följa Jesus förstod jag predikningar mycket 

bättre. Jag hade fått en personlig erfarenhet av Jesus som hjälpte mig förstå. 

 

 

 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Under fyra kvällar den 21-24 april kl 19.00 kommer våra evangelister att ha en digital mötesserie 

på våra sociala kanaler. Michael Jeff Johnson och Jeanette Alfredsson kommer att stå för musiken. 

Var med och fira gudstjänst precis som du är och där du befinner dig. 

Du hittar sändningar på Equmeniakyrkans Facebook-sida och på equmeniakyrkan.se/live. 

 

Hör gärna av dig! mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 

     076-112 5978 

 

Program  

Promenadgudstjänst  

Sön 2/5 kl 10 

Samling vid kyrkan. 
 

Ekumeniskgudstjänst 

Vårfrukyrkan 

Facebook utsändning 

Sön 9/5 
 

Öppen kyrka, för 

enskild andakt     

kl 13-15, 18-19. 

Ons 28/4 

Ons  5/5 

Ons 12/5 
 

Städdag lilla Örnsnäs 

Lör 24/4 kl 9.00 

medtag fikakorg och 

kratta. 
 

Lilla Örnsnäs uthyrd 

Kristi 

himmelsfärdshelg till 

Svenska kyrkan 

konfirmandhelg 

 

Församlingsdag  

5/9 Saxtorp, Vadstena 

Talar Jesus i gåtor? 
När jag läser Joh 16:16-22 inser jag att det måste ha varit omöjligt för 

lärjungarna att förstå innan de sett hur Jesus blev dödad på korset och innan 

han uppstått från de döda. Ta vers 16: ”En kort tid och ni ser mig inte längre, 

ännu en kort tid och ni skall se mig igen.” Eller vers 20: ”Sannerligen, jag säger 

er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att 

sörja, men er sorg skall vändas i glädje.” Sedan kommer ett löfte i vers 22: 

”Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje 

ifrån er.” 

Vi behöver erfarenhet av Guds handlande 
Bibeln är ingen självklar läsning där allt man läser är lätt att förstå. Jag måste 

ändå ge min klasskompis från ALT rätt, vill vi lära känna Gud behöver vi lyssna 

på det Bibeln berättar för oss om Gud. Jesus säger ”Inte heller skall ni låta er 

kallas lärare, ty en är er lärare, [Jesus] Kristus” (Matt 23:10). Jesus sa: jag har 

inte kommit för att upphäva lagen (gamla testamentet) utan för att fullborda 

det (Matt 5:17). Vi behöver följa Jesus varje dag och lära oss genom det Guds 

heliga Ande visar oss, genom kristna syskons erfarenhet och av Bibelns 

vittnesbörd.  

Varför gör vi det så komplicerat att vara kristen? 
”Vid den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, 

för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem 

som är som barn” (Matt 11:25). 

Vi ber: 
Jesus hjälp oss att se med ett barns ögon och följa dig alla dagar. Tack för att 

du vill lära oss och undervisa oss om den väg vi ska gå. Amen. 

 

 

 

 

Nationella insamlingen 2021 

Den 25 april är det bön- och insamlingsdag för det nationella arbetet inom Equmeniakyrkan. 

”Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem” säger Jesus.  Skänninge mfs 

får förbön av Hudiksvalls mfs. Skänninge mfs ber för Equmeniakyrkan Värö.  

Mer information 
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