
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, 18-2021 
Bönen. 

Bönsöndagen, 9 maj, (årg 1)  

Luk 18:1-8, 1 Mos 18:26-32, Ef 3:14-21 och Ps 13. 

Tack för din gåva till 

Nationella insamlingen 2021 

Bankgiro 90 03 28-6 

Swish 900 32 86 

Lyssna på Pastorn! 

Varannan fredag. 

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/ 
 

Bönen. 
Hur kan det vara svårt att be? Hur kan det vara svårt att skriva ett brev eller ringa 

ett telefonsamtal eller törs jag gå och hälsa på den personen? Jag har sagt att det 

är lätt att be. Men är det så för alla och vid alla tillfällen i livet? Nej, jag tror att 

jag har förenklat bönen för mycket. Det kan visst vara svårt att be.  

Jag tycker inte om att ringa i telefonen, för mig är det lättare att prata vid ett 

spontant möte. Min fru säger, det är väl inget det är bara att ringa. Ja, det är bara 

att ringa, men vad ska jag säga och hur uppfattas det av den jag ringer till. Stör 

jag, är det fel tid på dagen, blir det tyst om jag inte kommer på något att säga och 

så vidare. Det är likadant med att samtala (be) till Gud. Det är inte svårt rent 

tekniskt, det är bara att be, men inte nu, inte för mig. Jag saknar ord. Jag är så 

ledsen och arg på Gud. Jag kan inte be som andra, alla är mycket bättre än jag. 

Jag vågar inte, jag orkar inte, jag vet inte, jag är tom. Jag behöver hjälp för att 

kunna be! 

Se Gud som den älskande och längtande föräldern. 
Gud har alltid tid för dig, han älskar dig mer än någon annan kan älska. Jesus 

säger: din Fader [Gud] vet vad du behöver innan du har bett (Matt 6:7-8). Du 

kanske tänker: Varför ska jag be till Gud om Gud vet mina behov? Kan Gud inte 

bara ge det jag behöver? 

Gud vet dina behov, men gör du det? 
Jag liknar bönen en gång till som ett telefonsamtal. Du berättar, lyssnar och i 

samtalet ändrar du ditt sätt att tänka och se på dina behov. Jag kanske inte 

behöver mer kraft utan jag behöver faktiskt vila. Jag kanske inte behöver ett nytt 

hus utan ser hur bra det gamla egentligen är. Någon har sagt att en god vän är en 

person man kan sitta tyst tillsammans med. Så är det också med Gud. Du kan 

sitta tyst och bara vara, du kan tala när du har något att säga och du kan lyssna 

på Gud och få nya perspektiv på din situation. 

Hur talar Gud? Har du hört Gud tala? 
Ett sätt jag upplever att Gud talar är genom känslan av frid. Jag kan uppleva frid, 

(lugn) mitt i livets bekymmer och påfrestningar, att fortsätta den väg jag går. Att 

lyssna på Gud kan vara en tanke, ide som du känner glädje i, som återkommer. 

Någon annan som inte vet dina tankar och funderingar, säger precis det som du 

funderar på att göra. Du får på det sättet och andra sätt bekräftat det du 

funderar på att göra. Och du känner lugn, glädje och frid. Så upplever jag att Gud 

talar till mig. Låt dig inte övertalas av andra utan att först tagit en stilla stund i 

bön och sovit en natt på saken. Känner du frid eller oro? Låt oron vara ett tecken 

på att du behöver undersöka om det här är rätt beslut och fråga fler rådgivare. 

Jesus sa: ”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som 

världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet” (Joh 14:27). 
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Hör gärna av dig! mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 

     076-112 5978 

 

Program  

Promenadgudstjänst  

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, sänds 

på Facebook: 

Skänninge församling. 

Sön 9/5 kl 11. 
 

Öppen kyrka, för 

enskild andakt     

kl 13-15, 18-19. 

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 26/5 

kl 15-16.30 
 

Ändringar  
Svenska kyrkan 

kommer inte till Lilla 

Örnsnäs som nu är 

öppen för spontan 

samvaro också under 

Kristi 

himmelsfärdshelg. 

Församlingsdag: 

ändrat datum till 

12/9 Saxtorp, 

Vadstena. 

Böner att använda 
Jesus undervisade och sa ”Så skall ni be: 

Vår fader, du som är i himlen. (Vår, din, min och Jesu far, i himlen och i våra hjärtan) 

Låt ditt namn bli helgat. 

Låt ditt rike komma. (Far, låt din kärleksfulla vilja ske) 

Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. 

Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. (Far, ge oss det vi behöver) 

Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 

Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. 

(Far, förlåt oss och hjälp oss förlåta, så vi kan bli förlåtna) 

Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också 

förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er 

era överträdelser” (Matt 6:9-15). 

Sinnesrobönen. 
Sinnesrobönen: en bön att be när livets påfrestningar är svåra. 

Gud, ge mig sinnesro 

att acceptera det jag inte kan förändra, 

mod att förändra det jag kan 

och förstånd att inse skillnaden. 

Amen! 

Barnabönen. 
Gud som haver barnen kär, 

Se till mig som liten är! 

Vart jag mig i världen vänder, 

Står min lycka i Guds händer. 

Lyckan kommer, lyckan går. 

Du förbliver, Fader vår. 

Amen! 

Franciscus bön. 
Herre gör mig till ett redskap för din frid 

Låt mig sprida kärlek där hat råder 

förlåtelse där orätt begås 

enighet där oenighet finns 

tro där tvivel är 

ljus där mörker härskar 

hopp där förtvivlan råder 

glädje där sorg smärtar 

Gudomlige Mästare  

låt mig söka, inte så mycket efter att själv bli tröstad 

som efter att trösta, inte så mycket efter att bli förstådd 

som efter att förstå, inte så mycket  efter att bli älskad 

som efter att älska. 

Ty när vi ger tar vi emot, 

när vi förlåter får vi förlåtelse, 

och när vi dör uppstår vi till det eviga livet. 

Amen 
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