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Mötet med Jesus Kristus 
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Veckans ord, 25-2021 
Lö 26/6, Midsommardagen – Skapelsen, Joh 1:1-5, 1 Mos 1:1-13, Apg 14:15-17 och Ps 104:1-13. 

Sö 27/6, Den helige Johannes döp. Dag - Den Högstes profet Luk 1:5-17, Jes 49:1-2, Apg 19:4 och 

Ps 96. 

Midsommar. 
Jag är fascinerad av hur vackert allt är skapat i naturen, som nu i midsommartid 

och hur naturen hjälper mig att ana mer av vem Gud, Jesus och den heliga Anden 

är. 

Årets längsta dag är vid midsommar. Årets kortaste dag är vid julen när vi firar 

Jesu födelse och från den kortaste dagen bryter ljuset fram och det blir ljusare 

för varje dag. Jesus sa, jag är världens ljus. Vid midsommar märker vi hur ljuset, 

värmen och vattnet gör att mycket växer och blommar i Guds skapelse, naturen. 

Bibeln berättar att i början, innan skapelsen fanns, fanns Ordet och Gud sade och 

skapade vår verklighet.  

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det 

fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev 

ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas 

ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. (Joh 1:1-5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är alla människor och Gud är Gud. 
Hur tänker du om miljöförstöringen, den globala uppvärmningen, föroreningar av 

luft och vatten, utfiskning, utrotningar av växtarter och djurarter? Jag inser att vi 

inte kan säga att allt är gott, som Gud sa när han skapade. Vi människor är inte 

gudar, men med Guds hjälp och när vi följer och handlar efter Guds vilja kan vi 

förmedla mycket gott. Paulus och Barnabas blev kallade gudar men sa:  

”Vad tar ni er till? Vi är svaga människor precis som ni. Vi kommer med ett 

gott budskap till er: ni skall omvända er från dessa maktlösa gudar till den 

levande Guden, som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de 

rymmer. Förr i tiden lät han alla hednafolk gå sina egna vägar, men ändå gav 

han vittnesbörd om att han finns, genom allt gott som han gör. Från himlen 

har han gett er regn och skördetider, han har mättat er och fyllt era hjärtan 

med glädje.” (Apg 14:15-17)  

 

 

 

Program  

Enkelt 

midsommarfirande 

Fr 25/6 kl 14, Lilla 

Örnsnäs, ta med 

fikakorg. 

 

Midsommardagen 

Lö 26/6 kl 11, 

friluftsgudstjänst St 

Ingrids kloster, 

Svenska kyrkan 

 

Sommarkväll   

Ti 29/6, i kyrkans 

trädgård, Elin, 

Anders och Bittan. 

 

Träffa pastorn 

Ons 30/6 kl 17-18 

Andakt 

Ons 30/6 kl 18-18.30 

 

Ekumenisk gudstjänst 

i Sjölingården, 

Sö 4/7 kl 11, Mats 

Wedberg. 

 

Träffa pastorn 

Ons 7/7 kl 17-18 

Andakt 

Ons 7/7 kl 18-18.30 

 

Ekumenisk gudstjänst 

i Sjölingården, 

Sö 11/7 kl 11, Mats 

Wedberg. 

 

Församlingsdag:  

Sön 12/9 Saxtorp, 

Vadstena. Kom och 

var med! 

 

 

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet 

täcktes av mörker och en gudsvind [Guds ande] svepte fram över vattnet.  

Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han 

skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. 

Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. 

Gud sade: ”I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten.” 

Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet 

ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. 

Det var den andra dagen. 

Gud sade: ”Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats, så att land blir 

synligt.” Och det blev så. Gud kallade det torra landet jord, och vattenmassan 

kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sade: ”Jorden skall ge 

grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt skall 

växa på jorden.” Och det blev så. Jorden frambringade grönska: olika arter av 

fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det 

var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen.  

(1 Mos 1:1-13) 

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 

 

Kom tillbaka till Gud som älskar dig! 
Gud vill att allting i hans skapelse ska vara gott. Gud vill att vi ska älska varandra 

och leva i fred med varandra. Därför sände Gud sin son Jesus till oss för att Jesus 

skulle föra oss tillbaka till en god gemenskap med Gud, god gemenskap i familjer 

och länder, god gemenskap med naturen.  

Gud handlar och gör det omöjliga möjligt!  
När Jesus föddes hade Maria, Jesu mor inte haft samlag med någon man utan 

blev gravid genom Guds ande (Luk 1:26-38). Johannes döparens föräldrar var så 

gamla att de inte kunde få barn. Gud visar genom att göra det omöjliga att han 

har all makt och att det är Gud som sänder både Johannes döparen och Jesus 

efter sin vilja. Gud vill föra oss tillbaka till en evig och kärleksfull gemenskap med 

honom. 

Så här gick det till när Johannes döparens föräldrar fick veta om att de skulle få 

en son. 

På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Avias avdelning en 

präst som hette Sakarias. Hans hustru härstammade från Aron och hette 

Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla 

Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabet var 

ofruktsam, och båda var till åren. En gång när turen hade kommit till hans 

avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud var det han som efter 

den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och 

tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Då 

visade sig Herrens ängel för honom, till höger om rökelsealtaret. Sakarias blev 

förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängeln sade till 

honom: ”Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet 

skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. Han skall bli 

din glädje och fröjd, och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty 

han skall bli stor inför Herren; vin och starka drycker skall han aldrig dricka, 

han skall uppfyllas av helig ande redan i moderlivet, och han skall få många i 

Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han skall gå före honom 

med Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge 

de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett.” 

(Luk 1:5-17). 

Tro på Jesus! 
Paulus sade: ”Johannes dop var ett omvändelsedop, och han uppmanade 

folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus.”  (Apg 

19:4) 

Vi ber: Jesus tack för allt du gjort och gör för oss genom Guds vilja. Tack att vi får 

vara Guds barn genom din nåd och förlåtelse. Hjälp oss att leva och handla efter 

din vilja. 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. 
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