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Veckans ord, 23-2021 
Kallelsen till Guds rike! 

2:a sönd e. trefaldighet, 13 juni, (årg 1): Luk 14:15-24, Sak 3:1-7, Upp 19:5-9 och Ps 65:2-5. 
 

Välkommen till festen! 
Det är kul att bli bjuden, att vara efterfrågad. Men är vi beredda att vänta tills 

festen börjar och komma när allt är klart? 

Du och jag är bjudna av Jesus att få vara med i Guds rike. Vi får inbjudan av Jesus: 

att gå ut och göra alla folk till hans lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och 

den heliga Andens namn (Matt 28:19).  

Jesus vill att vi ska få se hans härlighet i Guds rike! 
Jesus ber till Fadern: ” Fader, jag vill att de som du har gett mig skall vara med 

mig där jag är, för att de skall få se min härlighet, den som du har gett mig, 

eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse” (Joh 17:24). 

Har vi för mycket annat, så vi missar festen?! 
Det är så lätt att fastna i det man håller på med, så man missar det viktigaste. 

”Raska på, Alfons Åberg” är en barnbok där Alfons hela tiden ser nya saker han 

vill göra innan han och pappa kan går till förskolan. Den stående repliken i boken 

är att Alfons säger Jag ska bara… 

 

 

 

 

 

Tänker du också: jag ska bara… göra det och det innan jag har tid för Gud och tid 

för mina medmänniskor. 

Det är så mycket som är viktigt men vad är viktigast, som vi inte får missa? Är det 

viktigt att göra karriär, tjäna mycket pengar, resa runt hela vår jord. Jesus lär oss 

hur vi ska prioritera det viktigaste. Han säger: ”Sök först Guds rike och hans 

rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också” (Matt 6:33). 

De viktigaste buden! 
Du ska älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med 

hela ditt förstånd. Det andra är: du ska älska din nästa som dig själv. (Matt 22:36-

40).  

Fråga. 
Hur gör man för att vara beredd och kunna svara: jag kommer, när 

välkomstinbjudan kommer? 

 

 

 
 

 

Program  

Gudstjänst 

Sön 13/6 kl 10, Mats 

Wedberg, flöjt och 

piano trio. 

 

Ro för själen 

Sön 20/6 kl 18, Rose-

Marie Langvik. 

 

Sommarkväll i kyrkans 

trädgård, Allsång, ta 

med fikakorg. 

Tis 15/6 kl 18.00 

 

Träffa pastorn 

Ons 16/6 kl 17-18 

Andakt 

Ons 16/6 kl 18 

 

Bibelstudie 

Ons 23/6 

kl 15-16.30, vi läser 

och samtalar om 

Jesus. Har Jesus någon 

betydelse idag, för oss 

och vårt samhälle. 

 

 

 

Församlingsdag:  

Sön 12/9 Saxtorp, 

Vadstena. Kom och 

var med! 

 

Mer planering för 

sommaren kommer! 

”Alfons! Kom nu, 

klockan är mycket”, 

ropar pappa från köket. 

”Vi måste gå till dagis!” 

”Ja, jag kommer”, säger 

Alfons, ”jag ska bara…” 

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 

 

Så fantastiskt att få vara med i festen i Guds rike! 
Vill ni vara med i festen i Guds rike? I texten från Luk 14:15-24 låter Jesus de 

bjudna säga som Alfons Åberg, Jag ska bara.. inte nu, jag har annan för mig. 

Har du tid för Guds rike? Har du tid att söka Guds kärlek först och att när Jesus 

bjuder till Guds rike släppa det du har förhänderna och söka det viktigaste? 

Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. 
Luk 14:15-24: En av gästerna, som hörde detta, sade till honom: ”Salig den 

som får vara med om måltiden i Guds rike.”  

Jesus svarade: ”En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen 

skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: ’Välkomna, allt 

är färdigt.’ Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: ’Jag 

har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, förlåt att jag inte kan 

komma.’ En annan sade: ’Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad 

de går för, förlåt att jag inte kan komma.’ En tredje sade: ’Jag har just gift 

mig, så jag kan inte komma.’ När tjänaren kom tillbaka och berättade detta 

greps hans herre av vrede och sade: ’Gå genast ut på gator och gränder i 

staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta.’ Och 

tjänaren sade: ’Herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det 

plats.’ Då sade mannen till sin tjänare: ’Gå ut på vägarna och stigarna och se 

till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla 

dem som först blev bjudna skall få vara med på min fest.’” 

Allhärskaren, Jesus, är nu kung (Upp 19:6)! 
Salig de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid (Upp 19:9). Lammet är en bild 

på Jesus och bruden är en bild på alla oss som tar emot Jesus i sina liv. Kristus är 

alltså brudgummen och Kristi brud är den världsvida kyrkan. 

Upp 19:5-9: Och det kom en röst från tronen som sade: ”Prisa vår Gud, alla 

hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga.” 

Och jag hörde liksom rösten från en stor skara och liksom rösten av stora 

vatten och rösten av stark åska: ”Halleluja! Herren, vår Gud, allhärskaren, är 

nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden 

har kommit för Lammets bröllop, och hans brud har gjort sig redo. Hon har 

fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Ty linnetyget är de heligas 

rättfärdiga gärningar.” 

Och ängeln sade till mig: ”Skriv: Saliga de som är bjudna till Lammets 

bröllopsmåltid.” Och han sade till mig: ”Detta är Guds sanna ord.”  

Fråga: 
Lever vi så mycket för vårt liv på jorden, att vi glömmer bort inbjudan till 

evigheten med Jesus? 

 

 

 

 

Se filmen! 

Tankar för veckan, 

fredag jämna veckor, 

visas på: 

1) Facebook:   

Missionskyrkan 

Skänninge, 

2) YouTube:  

Skänninge Missionskyrka, 

3) hemsidan: 
https://equmeniakyrkan.se/

skanninge/tankar-for-

veckan/ 

 

Veckans ord finns att 

läsa på: 
https://equmeniakyrkan.se

/skanninge/veckansord/ 

 
Uppmuntra och ge 

kunskapen om Jesus 

till din omgivning. 

Tipsa om Veckans ord 

och filmen Tankar för 

veckan till vänner och 

bekanta. 

 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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