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Veckans ord, 24-2021 
Förlorad och återfunnen! 
3:e sönd e. trefaldighet, 20 juni, (årg 1): Luk 15:1-7, Mik 7:18-20,  

Rom 5:6-11 och  Ps 119:170-176. 
 
Förlorad och återfunnen! 

Trasig värld 
Det är så mycket som är galet med vår värld. Miljöförstöring, global 

uppvärmning, krig, svält och människor som måste fly. Det berättas i nyheterna 

om mäns våld mot kvinnor, om skjutningar, bilbränder, om blåljuspersonal som 

blir hotade och hindrade att utföra sitt jobb. Den psykiska ohälsan ökar bland 

barn och unga. Självmord kan bli en följd av att må dåligt och ha en trasig 

självbild. Det kan leda till tankar om att allt vore lättare om personen inte fanns. 

Vi bygger ut våra fängelser för att kunna straffa fler människor längre och 

hårdare. Och vi verkar sakna insikt om vad som botar oss från dessa 

gemensamma problem. 

Kärleken önskar ingen något ont (1 Kor 13:1). 
Inget kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus, skriver Paulus i Rom 8:38-39, 

och så är det. Gud vill ha en evig, kärleksfull relation med oss. Guds kärlek lämnar 

oss inte, så länge vi vill ta emot nåd och förlåtelse genom Jesus Kristus. Gud ger  

oss möjlighet att börja om med vår relation med honom. Men du och jag kan 

vända oss bort från Guds kärlek och leva utan att bry oss om Guds närvaro och 

undervisning. Guds undervisning är i sammanfattning, älska Gud över allt annat 

och älska vår nästa som oss själva. 

Här är svaret på varför vår värd är så trasig! 
Vi söker svaren utan att räkna med Gud. Vi ser rikedomarna i berg, hav, vatten, 

skogar, åkrar, djurliv. Vi ser hur fint naturen är konstruerad och försöker lära oss 

av den att skapa nya mediciner, förädla fram tåligare grödor genom forskning 

och kunskapstörst i hur naturen fungerar och lever. Sedan har vi genom vårt 

habegär, rovdrift och vinstintressen lyckats utrota många arter av växter och 

djur. Vi har inte förstått att vi ska förvalta Guds skapelse, naturen, utan vi tror att 

vi bestämmer och får utnyttja den som vi vill. 

Finns det en väg tillbaka till Gud och en upprättad skapelse? 
Ja, det är Jesu uppdrag. Gud sände sin son Jesus till världen för att världen ska 

räddas genom honom (Joh 3:17). Jesus anklagades för att umgås med syndare 

och äta med dem (Luk 15:2). Men Jesus vill även idag nå syndare.  

Synd är ett svårt begrepp och ”syndkatalogen” med beskrivningar vad människor 

anser att synd är har skapat många sår och missförstånd i och utanför olika 

kyrkliga gemenskaper. Jesus säger, ”Synd: de tror inte på mig” (Joh 16:9).  När vi 

förklarar ordet synd med det Jesus lär oss, blir ordet synd begripligt. Synd är att i 

ord, handlingar och liv räkna bort Gud och Guds vilja. Jesu uppdrag är att 

återskapa den god relation mellan Gud och oss människor och hela skapelsen. 

Umgås Gud bara med folk i kyrkan? 
Nej Gud vill vara närvarande i våra hem, i vår vardag och delta i våra måltider och 

våra frågor om livet, ondskan, miljöförstöring, kärlek och mycket annat. Gud vill 

ge oss livet i sin kärlek nu och det eviga livet i Guds rike. 

 

 

 

Program  

Ro för själen 

Sön 20/6 kl 18, Rose-

Marie Langvik. 

 

Enkelt 

midsommarfirande 

Fr 25/6 kl 14, Lilla 

Örnsnäs, ta med 

fikakorg. 

 

Midsommardagen 

Lö 26/6 kl 11, 

friluftsgudstjänst St 

Ingrids kloster, 

Svenska kyrkan 

 

Allsång, Tis 22/6 kl 18, 

Skänninge församlings 

trädgård, Svenska 

kyrkan. 

 

Bibelstudie 

Ons 23/6 

kl 15-16.30, vi läser 

och samtalar om 

Jesus. Har Jesus någon 

betydelse idag, för oss 

och vårt samhälle. 

 

Träffa pastorn 

Ons 23/6 kl 17-18 

 

Andakt 

Ons 23/6 kl 18-18.30 

 

Församlingsdag:  

Sön 12/9 Saxtorp, 

Vadstena. Kom och 

var med! 

 

Mer planering för 

sommaren kommer! 

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 

 

Guds glädje när du kommer tillbaka till honom. 
Fariséerna, en av de religiösa grupperna på Jesu tid, som verkligen ville leva rätt 

inför Gud och människor tyckte inte om att Jesus följde med hem och åt med 

syndare. Jesus berättade då att det blir större glädje i himlen för en syndare som 

kommer tillbaka till gemenskapen med Gud än alla de 99 som redan är med i 

gemenskapen.  

Luk 15:1-7. Gläd er med mig, jag har hittat fåret! 
Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra 

honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: ”Den 

mannen umgås med syndare och äter med dem.” Då gav han dem 

denna liknelse: ”Om någon av er har hundra får och tappar bort ett 

av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar 

efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir 

han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem 

samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med 

mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er: på 

samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som 

omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända 

sig. 

Hur hittar jag Gud eller hur hittar jag tillbaka till Gud? 
Du ber till Jesus. Tack Jesus! Tack för vad du gjort för mig! 

Jesus, jag vill att du lyfter mig på dina axlar och för mig hem till dig. Du behöver 

inte be med vackra ord utan det räcker med att det är din ärliga önskan, för 

Jesus vet ingen större glädje än att få föra oss förlorade får hem till sig.  Jesus 

har gjort allt som krävs för att vi ska få komma tillbaka till en god gemenskap 

med Gud, människor och skapelsen. 

Paulus skriver i Rom 5:6-11. 
Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var 

inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig – kanske går någon i döden 

för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus 

dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga 

genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från 

vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom 

hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli 

räddade genom hans sons liv. Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud 

tack vare vår herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit 

försoningen. 

Vi ber: 
Tack, Jesus! Jesus, låt barn, ungdomar, vuxna och äldre i alla nationer vilja bli 

hittade av dig. Låt din ande göra oss modiga att dela ut ditt ord överallt där vi 

befinner oss. Låt ditt ord tömma fängelser, ge frid och framtidstro, god sömn 

och en evig gemenskap med dig. Amen. 

 

 

 

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/
mailto:mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu

