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Mötet med Jesus Kristus 
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Veckans ord, 17-2021 
Att växa i tro. 

5:e söndagen i påsktiden, 2 maj, (årg 1)  

Joh 16:5-11, Hos 11:1-4, 1 Joh 4:10-16 och Ps 98:1-8. 

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/ 
 

Att växa i tro. 
Att växa i tro? Vad växer runt mig? Vad är det jag odlar i mitt liv? Vad lyssnar 

jag på? Vad lägger jag min tid på?  

När jag är kär vill jag vara nära den jag älskar och kan åka långt för att få 

träffas. Gud älskar oss och vill i evighet umgås med oss. Vågar jag besvara 

Guds kärlek och lita på det Jesus lär mig? 

Jag har rosor i köksfönstret. Jag fick spinn (ohyra) på dem flera gånger i vinter. 

Och jag upptäckte det först när Maggan sa till. Jag duschade rosorna med 

såpvatten många gånger under vintern och blev less. Tänkte ska jag orka hålla 

på. Andra tanken var, om jag inte duschar rosorna med såpvatten dör de. 

Rosorna behövde min hjälp för att växa och överleva. 

Tron på Gud behöver också min och din hjälp för att växa och överleva. 

Daniel vågade tro, lita på Gud 
Jag läste idag på morgonen om Daniel i lejongropen (Dan 6:1-28). Daniel 

fortsatte troget att umgås med Gud. Som ung blev han bortförd som krigsbyte 

till Babylon, som äldre när alla var tvungna att tillbe ”Konung Dareios” 

fortsatte Daniel att tala med Gud (be till Gud) tre gånger per dag. Den här 

dagen var hotet att om Daniel bad till någon annan gud än ”Konung Dareios” 

skulle han kastas i lejongropen och dödas av lejonen. 

Hur vågade Daniel lita på Gud? Om inte Gud vill rädda Daniel kommer Daniel 

att dö i leiongropen. Är det inte lättare att dölja sin tro, be i smyg till Gud och 

låtsas be till ”Konung Dareios”? Vad hade du valt om du var Daniel? 

Daniel valde att lita på Gud, Gud som skapat himmel och jord, Gud som förde 

Israels folk ut ur Egypten, Gud som Daniel talade med (bad till) varje dag. Gud 

som hade hjälp och undervisat Daniel.  

Daniel vågade lita på Gud även när han hotades med döden. Han litade på 

Guds kärlek och inte på landets regler om tillbedjan. Daniel vägrade vara 

politiskt korrekt (pk).  

Vem har makten? 
Vem anser jag och du har all makt? Är det stater, regeringar, ideologier, 

organisationer (typ EU)? Vi har samma Gud som Daniel (vår Gud, Israels Gud) 

som sänt sin son Jesus till oss, gett oss den heliga Anden och som visar oss 

kärlekens, nådens och förlåtelsens väg.  

Vågar jag när det bränner till, när lagarna och reglerna runt mig går mot Guds 

vilja fortsätta, hålla mig till Guds vilja, att lita på Gud, tillbe Gud och handla 

enligt Guds kärleksfulla vilja.  
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Hör gärna av dig!    mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 

         076-112 5978 

 

Program  

Promenadgudstjänst  

Sön   2/5 kl 10 

Sön 16/5 kl 10 

Sön 30/5 kl 10 

Samling vid kyrkan. 

Nytt: 

Har du svårt att gå? 

Nu, även sittande 

grupper i kyrkans 

trädgård och 

örtagården. Max 4 per 

grupp. 
 

Ekumenisk gudstjänst 

Vårfrukyrkan, 

Facebook utsändning, 

Sön 9/5. 
 

Öppen kyrka, för 

enskild andakt     

kl 13-15, 18-19. 

Ons  5/5 

Ons 12/5 

Ons 19/5 

Ons 26/5 

Sön 16/5 kl 12-15 

 

Bibelstudium i 

Missionskyrkan 

Föranmälan krävs, 

076-112 5978, ring 

eller sms, max 7 

deltagare. 

Ons 12/5 

Ons 26/5 

kl 15-16.30 
 

Ändringar  

Svenska kyrkan hyr 

inte Lilla Örnsnäs.  

Lilla Örnsnäs är öppen 

för spontan samvaro 

också under Kristi 

himmelsfärdshelg. 

Församlingsdag: 

Ändrat datum till 

12/9 Saxtorp, 

Vadstena. 

Tack för det ni gör! 
Jag är tacksam att finnas med i Skänninge Missionsförsamling. Här jobbas och 

planeras för framtiden. I Lilla Örnsnäs, planeras, röjs, byggs förråd, toa, nya 

gångstigar anläggs och gungor monteras, allt med den goda viljan. I 

Skänninge har ett hus med lägenheter renoverats, kyrkan städas och hålls fin, 

har fått datanät, en ny ytterdörr med öppnare är planerad och ny ljud och 

bildutrustning till kyrkan är beslutad. Jag ser det som trohetsbevis från 

församlingen, en handlingens bön till Gud. Vi ber, genom det vi är 

tillsammans och gör, att Guds rike ska bli synligt i Skänninge. Din förmåga och 

det du gör är viktigt men det avgörande är Guds förmåga och våran 

gemensamma bön, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. 

Vi har Betania, pingstvänner, Svenska kyrkan och troligen fler som 

tillsammans med oss bär ut Guds rike i Skänninge. Vi ber för varann att vi 

tillsammans ska få kraft mod och uthållighet i våra uppdrag att leva ut Guds 

rike.  

Bön för Sverige. 
”Bön för Sverige” har bön för de 100 största städerna i Sverige och ber för 

Mjölby kommun söndagen den 16 maj. Läs mer på 

https://sverigebonen.se/100stader De skriver:  

Sedan ser vi staden Mjölby nr 96. Som är på tur och det talas om Mjöl 

och det bakade brödet i den staden som är Jesus och de goda nyheterna. 

Färskt bröd till Sverige med hopp igen. Kvarnen kan vara en bild på Den 

Helige Ande. Vinden som blåser med en mäktig våg en mäktig vind och 

reser upp vårt land igen. 

Tänk om Gud talar till oss genom dessa fem första städer på ett djupare 

sätt och med ett tydligt budskap i denna sista tid där vi kommer be och 

nå ut i med evangeliet till dessa 100 största städer. Många människor i 

vårt land har inget hopp, många ser ner med blicken. Tänk om Gud vill 

dra in en stor skörd just nu, detta år. 

 

Med anledning av  Sverigebönen kommer Skänninge Missionskyrkan att vara 

öppen för enskild bön söndag 16 maj kl 12.00 till 15.00. 

Gud är kärlek! 
Jag avslutar ”veckans ord” med 1 Joh 4:10-16: 

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss 

och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. 

Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska 

varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är 

Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss 

sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett 

och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om 

någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i 

Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på 

den. 

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i 

honom. 
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