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Veckans ord, 21-2021 
Gud – Fader, Son och Ande. 

Heliga trefaldighets dag, 30 maj, (årg 1): Matt 11:25-27, 5 Mos 6:4-9, Apg 2:24-35 och Ps 113:1-6. 

Tack för din gåva till 

Nationella insamlingen 2021 

Bankgiro 90 03 28-6 

Swish 900 32 86 

Se filmen! 

Tankar för veckan. 

Fredag jämna veckor. 

Facebook:   

Missionskyrkan Skänninge 

YouTube:  

Skänninge Missionskyrka 

hemsidan: 
https://equmeniakyrkan.se/s

kanninge/tankar-for-veckan/ 

 

Dela gärna med dig av 

Veckans ord och 

filmen Tankar för 

veckan till vänner och 

bekanta. 

 

Veckans ord finns att 

läsa på: 
https://equmeniakyrkan.se

/skanninge/veckansord/ 
 

Fader, Son och Ande, en gemenskap. 
Att leva med Jesus – att vara Guds barn – att älska Gud över allt annan! 

Vi är älskade (du och jag) av Fadern, Sonen och Anden. 
De vill att vi ska få leva i evig kärleksfull gemenskap med dem. 

Kärleken är den kraft som kan få oss att gå väldigt långt. Jag åkte 120 mil för att 

träffa min fru. Andra åker till andra världsdelar för att träffa den de älskar. 

Föräldrar försöker skydda sina barn med fara för sina egna liv. Jesus offrar sig 

själv för sin och Guds kärlek till oss och hela skapelsen.  Gud önskar att hans stora 

kärlek till oss ska vara besvarad.  

Det viktigaste budet! 
Jesus berättar att det viktigaste budet, det största budet är ”Du skall älska 

Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt 

förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma 

slag: Du skall älska din nästa som dig själv”(Matt 22:36-40). 

Är Gud så självfixerad? Varför är det så viktigt att älska Gud mer än allt annat? 

Att älska Gud innebär också att älska det Gud har skapat. 

Vi är delaktiga i hur skapelsen fungerar. 
Varför är det så viktigt att älska sin nästa som sig själv? Det är för att samhället 

ska fungera så bra som möjligt. Om barnen i sandlådan kan samsas, turas om och 

dela på hinkar och spadar så är leken harmonisk. Om något av barnen lägger 

beslag på alla leksaker, blir det bråk och gråt. Vi behöver se varandras behov och 

dela med oss. 

 

 

 

 

 

 

 

Gud såg att allting han skapat var mycket gott! 
Gud är vår pappa. Gud bryr sig om oss och vill det bästa för oss. När Gud skapat 

vår värld såg Gud på sin skapelse och såg att allt var mycket gott (1 Mos 1:31). 

Varför är vår värld så trasig med så mycket ondska och egoism? Varför är det inte 

fortfarande mycket gott i Guds skapelse (Guds barns sandlåda)? Svar: Därför att 

många av oss inte älskar Gud och inte älskar vår nästa. 

 

 

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 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 2/6 

kl 13-15, 18-19,  för 

enskild andakt, 

pastorn närvarande 

för samtal.  

 

Gudstjänst 

Sön 6/6 kl 10, 

predikan Ida Tonnvik 

 

Församlingsdag:  

Sön 12/9 Saxtorp, 

Vadstena. 

 

Mer planering för 

sommaren kommer! 

Hör – lyssna – minns – sprid det – så att alla vet! 
Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av 

hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag i dag 

ger dig skall du lägga på hjärtat. Du skall inpränta dem i dina barn och tala om 

dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när 

du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken kring din arm, och de skall vara 

ett kännemärke på din panna. Du skall skriva dem på dina dörrposter och i dina 

stadsportar. (5 Mos 6:4-9) 

Men vi glömde att hela skapelsen är Guds att vi är skapade 

till Guds avbild.  
Vi behöver i vår teknologiska och vetenskapliga värld åter igen påminna varann 

om vem Gud är. Tala med Gud, tala om Gud, skriva det på våra väggar, berätta 

det för barn och låta Guds närvaro fylla hela vårt medvetande. Genom Jesus 

Kristus har vi fått nåden att åter få komma in i Guds kärleksfulla gemenskap (Joh 

3:17). 

Fundera över denna text! 
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. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och 

ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och 

den som Sonen vill uppenbara honom för. (Matt 11:25-27) 

Jag tror att nyckeln till Matt 11:25-27 är uppenbarad. 
Uppenbarad, är att få något visat för sig. Jesus visar oss vem Gud är eller ska jag 

skriva uppenbarar vem Gud är. Vi behöver på något sätt få möta Jesus personligt 

och i det mötet ana och uppleva att det Bibeln berättar är möjligt för Gud.  

Vi ber: Jesus, Guds Son, ta hand om mitt liv och hjälp mig att älska Gud över allt 

annat och min nästa som mig själv. Hjälp mig att känna din närvaro i mitt liv och 

se den i mina medmänniskor. Låt din vilja ske och låt ditt rike komma. Amen. 

  
 

 

 

 

Välkommen! 

Söndagen 6 juni 2021, kl 10, firar vi gudstjänst i 

Skänninge Missionskyrka, Ida Tonnvik predikar, 

kvartetten sjunger. Kollekten går till pastors- och 

diakonutbildningarna. 

Ida Tonnvik är pastorskandidat och klar med studierna 

i sommar och ordineras till pastor 2022. Ida är sedan 

2018 Equmenias ordförande. Equmenia är 

Equmeniakyrkans ungdomsorganisation.  

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

