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Mötet med Jesus Kristus 
förvandlar – mig, dig och världen! 
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Tack för din gåva  
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Veckans ord, 19-2021 
Hjälparen kommer. 
Söndag för pingst, 16 maj, (årg 1)  

Sak 14:6-9, Rom 8:16-18, Joh 

15:26-16:4 och Ps 33:18-22. 

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/ 

 

Kristi himmelfärdsdag – Herre över allting – Hjälparen 

kommer. 
Medan lärjungarna såg på, lyftes Jesus upp i luften och doldes av ett moln så de 

inte längre kunde se honom. På samma sätt ska Jesus komma tillbaka, sa de två 

änglarna (Apg 1:9-11).  

Jag har svårt att ta in att Jesus ska komma tillbaka och att det är lika verkligt som 

att Jesus behövde dö och uppstå från de döda. Tar vi till oss Jesus som vår Herre  

är det en sanning som han gett oss. Jesus säger: ”Känn ingen oro. Tro på Gud, 

och tro på mig. I min faders hus finns många rum” (Joh 14:1-2). ”…..jag kommer 

tillbaka och hämtar er till mig, för att också ni ska vara där jag är”(Joh 14:3). 

Vad ska hända nu? 
Jag har så lätt att fastna i tanken att så här har det alltid varit. Men ska jag vara 

ärlig så har det inte alltid varit så här. Livet och livets förutsättningar förändras 

ständigt. När jag läste till pastor på ALT åren 2014-2018 fick jag en studieplan, 

uppgifter och redovisningar att utföra. Vad skulle hända när jag var klar 

vårterminen 2018? Det visste jag inte då. Nu är jag i Skänninge och funderar igen, 

vad ska hända nu? Vad blir vår gemensamma väg som kristna i Skänninge? Vad 

blir min väg, vad blir din väg? 

Jag tror att lärjungarna tänkte - när de såg Jesus lyftas upp och försvinna bakom 

ett moln - vad ska hända nu? 

Vad hände lärjungarna? (Apg 1:1-2:47) 
Lärjungarna kvinnorna och männen gick tillbaka till Jerusalem till det rum i 

övervåningen där de höll till och var i ständig bön (Apg 1:12-14). När pingsten 

kom var de alla samlade, hjälparen, den heliga Anden kom, som ett dån, en  

 

 

 

 

 

 

 

Herre över allting. 
Kristi himmelsfärds dag, 13 maj, (årg 1)  

Mark 16:19-20, 2 Kung 2:11-14, Apg 

1:1-11 och Ps 110. 

stormvind som fyllde hela huset där de satt. Alla både kvinnor och män såg tungor av eld som 

delade sig och kom till varje individ och de började tala olika språk (Apg 2:1-4) och de talade alla 

om Guds stora gärningar (Apg 2:11). 

Petrus ställer sig framför folken och berättade för alla som lyssnade att det här är Guds verk 

genom Jesus, många människor förstod, trodde och en församling på 3000 människor bildades 

(Apg 2:14, 41). 

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 

 

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. 
 

 

Öppen kyrka, för 

enskild andakt     

kl 13-15, 18-19. 

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. 

 

Styrelsemöte 

20/5 kl 18.30 

Verksamhetsrådet 

27/5 kl 18.30 

 

Vad händer oss? 
Jag upplever att vi inte vet, jag vet inte vad som händer, men jag litar på att Gud vet 

vad som kommer att hända oss.  

Vi får 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. 

Jag började göra ett tillägg (jag minns inte när jag började) när jag bad ”Fader vår”: 

Låt din vilja ske, på jorden som i himlen, (och jag la till) och i mitt liv. Gud låt din vilja 

ske i mitt liv.  

Jag börjar tro att det var där min resa från teletekniker med placering i Vännäs till 

pastor i Skänninge började.  

Livet är en resa. En ständigt pågående resa. Vi märker det i naturen med vår, 

sommar, höst och vinter. Vi märker det i att barnen växer och blir äldre. Vi märker 

det i att människor dör och bäbisar föds. Livet pågår. Livet är en resa. Vad är målet 

för vår resa? 

Resan med Jesus till Guds rike. 
Lärjungarna tänkte sig att Jesus nu skulle vara kung över Israel och att Israel åter 

skulle vara en fri nation. De ställde frågan till Jesus och han svarade: när det ska ske 

får ni inte veta, det håller Gud hemligt, men ni ska få kraft av den heliga Anden att 

vittna om mig. 

 

 

 

 

När är vi framme? 
Jag uppfattar att lärjungarna frågade Jesus, är vi inte framme nu (som barn i 

baksätet i bilen)? Ska du inte upprätta ditt rike nu när du uppstått från de döda?  

Jag uppfattar att vi tänker ganska lika som lärjungarna. Är vi inte framme så vi kan 

göra som förut? Han som sitter på tronen sa: Se, jag gör allting nytt (Upp 21:5; Vish 

7:37). 

Jag tror att Jesu svar gäller oss: Ni ska få kraft av den heliga Anden att vittna om mig 

[Jesus]. 

Vi ska verka tills Jesus kommer tillbaka. 
Jesus sa: ”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i 

världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber 

honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra” (Joh 15:16-17). 

Grenar i vinträdet. 
Jesus ger en liknelse om gemenskapen och beroendet av honom (Joh 15:1-10). Vi är 

som kristna grenar i vinstocken Jesus, en gemenskap som bär frukt genom att vi är i 

gemenskap med Jesus och varandra. 

 

 

 

 

 

De som hade samlats frågade honom [Jesus]: ”Herre, är tiden nu inne då du skall 

återupprätta Israel som kungarike?” Han svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka 

tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga 

anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och 

Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” När han hade sagt detta såg de hur 

han lyftes upp i höjden,(Apg 1:6-9). 

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

