
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, 20-2021 
Andens vind över världen. 
Annandag pingst, 24 maj, (årg 1)  

Joh 6:44-47, 2 Mos 17:1-7, Apg 

10:42-48 och Ps 68:10-14, 20-21. 

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/ 
 

Den heliga Anden och Andens vind över världen. 
Det bads för Mjölby kommun 16 maj, det bads för invånarna, skolorna 

fritidsgårdar, fängelset, kyrkorna och bokcaféet. Sverige-bönen ordnar 

bön för de 100 största städerna,  www.100stader.nu. Vi önskar att 

människor ska få möta Guds kärlek, nåd och förlåtelse genom att lära 

känna Jesus. Vi ber om helade familjer, helade relationer, förlåtelse och en 

vikänsla som innefattar alla människor och insikt att skapelsen har vi fått 

att vårda inte att förbruka.  

Vår i naturen. 
Nu blommar det ute, träden är gröna, fåglarna sjunger och många har 

ungar. Det händer något nytt. Det är ljumma vindar som blåser. Anden är 

Guds vind, Guds andedräkt, Gud är med och skapar nytt. Se och njut av 

detaljrikedomen och mångfalden i Guds skapelse (naturen). Våren är en 

härlig tid. 

Vår i samhället. 
När jag först fick höra om Coronaviruset i Kina i slutet av 2019 tänkte jag 

att de överdriver, det är nog inte så farligt som de säger. Jag hade fel. Nu 

hoppas jag att vi snart kan börja umgås igen, samlas i kyrkor, caféer, 

teatrar, idrottsarenor, parker mm. Tänk att kunna bjuda gäster! Vi har 

mycket att se fram emot. Hoppas det blir snart. 

En vårvind i vårt samhälle, Andens vind. 
Tänk om vi lär oss att bjuda in människor till gemenskap med Jesus. Den 

gemenskap som förvandlar oss. Vi har något att erbjuda som gör allting 

nytt och det är nåd och förlåtelse genom Jesus Kristus. Kärlek är inte att 

kontrollera en annan människa, kärlek är att vilja det bästa för någon 

annan.  

Hur går det till i verkliga livet, hos oss, idag? 
Vi hör om utnyttjande av människor på olika sätt. Hur man lurar av människor 

pengar, låter människor jobba under dåliga förhållanden med låg lön, 

misshandlar kvinnor och påstår att det är för kärlek, deras bästa. Lurar in 

människor i beroenden av droger och alkohol. Vi hör om skjutningar, bilbränder, 

sprängningar, hemlöshet och det är ett vi och dom-tänkande. Men, det finns bara 

en jord en mänsklighet och vårt sätt att leva håller på att förstöra hela vår jord.  

Går det att förändra vår värld? 
Ja: Gud kan! Gud sände sin son, Jesus, för att rädda världen (Joh 3:17). Jesus 

berättar att för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt (Mark 

10:27). 

 

  

Den heliga Anden. 
Pingstdag, 23 maj, (årg 1)  

Joh 14:25-29, 1 Mos 11:1-9, 

Apg 2:1-11 och  Ps 104:27-31. 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
http://www.100stader.nu/
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Hör gärna av dig! mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 

     076-112 5978 

 

Program  

Promenadgudstjänst  

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 

Ons 26/5 

kl 13-15, 18-19,  för 

enskild andakt, 

pastorn närvarande 

för samtal.  

 

Bibelstudium i 

Missionskyrkan 

Ons 26/5  

Tor  27/5 

kl 15-16.30 

Föranmälan krävs, 

076-112 5978, ring 

eller sms, max 7 

deltagare. 
 

Verksamhetsrådet 

Tor 27/5 kl 18.30 

 

Församlingsdag:  

Sön 12/9 Saxtorp, 

Vadstena. 

 

 

Guds kärlek 
Luk 15:11-52. Liknelsen som brukar kallas ”liknelsen om den förlorade 

sonen” visar vad Guds kärlek är. Pappan (föreställer Gud i liknelsen) sa 

inte nej till sonen som ville få ut sitt arv innan fadern hade dött. Sonen 

fick arvet, reste bort, slösade bort arvet och fick till slut en anställning att 

vakta grisar, men själv fick han ingen mat. Sonen insåg i sin hunger att de 

som jobbade för hans far hade mat i överflöd och tänkte jag går till min 

far och ber att få arbeta där. Sonen tänkte att han inte skulle bli mottagen 

som son igen efter det han gjort. Det tyckte inte heller hans bror att han 

skulle få, men pappan älskade sonen. Pappan hade längtat efter sonen 

och spanade efter honom varje dag. Pappan sprang mot sonen för att 

möta honom och gjorde en glädje fest för honom. 

Jesus är närvarande hos oss med sin Ande och frid. 

 

 

 

 

 

Kärleken binder oss inte vid Gud. 
Guds kärlek håller oss inte fast vid Gud. Vill vi gå, får vi, men Gud vill det 

som är bästa för oss och hela skapelsen. Gud vill leva i en kärleksfull 

gemenskap med oss och vill lära oss att leva i  kärleksfulla relationer med 

varandra. 

Jesus har lovat vara med oss. 
Jesus är med hos dig och mig alla dagar (Matt 28:20) genom den heliga Anden 

som både undervisar oss och hjälper oss. Jesus ger oss ett annat sätt att se och 

värdera oss själva och andra. Börja med hur du själv lever och tänker (Matt 7:1-

5) och minns att med Guds hjälp är allting möjligt (Matt 19:25-26). 

Låt Guds ande leda er, skriver Paulus i Gal 5:13-26. 
Vi ber tillsammans: Jesus, ge oss nåd och förlåtelse. Låt oss genom Guds kraft, 

den heliga Anden, sprida hopp, kärlek och insikten att Gud älskar oss och vill att 

varje människa ska få återvända till Guds kärlek. Tack att erbjudandet gäller alla, 

även den mest hatade förbrytaren. Hjälp oss vara vägvisare till Guds kärlek. 

Amen. 

När Anden leder oss växer dessa (egenskaper) frukter fram. 
 

 

En bön från Psaltaren 104. 
 

 

 

 

 

 

 

”Detta har jag [Jesus] sagt er medan jag är kvar hos er. Men 

Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, 

han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt 

er. 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 

14:25-27). 

”Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 

trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning” (Gal 5:22-23). 

”Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. 

Må Herrens ära bestå för evigt, må Herren glädja sig över sina verk” 

(Ps 104:30-31). 

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

