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Veckans ord, 26-2021 
Apostladagen – Sänd mig! 
 

 

 

 

 

Har ni åkt tunnelbana? Jag har åkt och jag känner ofta när jag kommer upp att jag 

inte vet var jag är. Jag får inte ihop en helhetsbild av staden. Så tycker jag det 

ofta är med bibelord och förkunnelse. Vad har budskapet för betydelse för mig 

och hur hänger det ihop med allt annat?  

Många vill utnyttja vår osäkerhet. 
Vilket av alla budskap vi hör idag hjälper oss att leva? Jag tycker att de flesta 

budskap jag hör via datorer, mobiler, tv, radio, tidningar, mm försöker få mig att 

inte vara nöjd utan att köpa något för att bli lycklig för att jag är värd det. De vill 

göra mig lycklig genom att vinna på spel, affärer och spekulation och vara lyckad 

genom att äta och dricka rätt sorts mat, dryck, tabletter och annat som påstås 

vara bra. 

Det bästa i livet är gratis – Guds nåd är gratis för Jesus har gjort allt som behövs 

för att du och jag ska få förlåtelse för vår synd och börja om att leva livet i 

gemenskap med honom, ett liv i kärleksfull gemenskap med Gud, med människor 

och skapelsen. Det är det budskapet Gud vill nå ut med till alla människor. Jesus 

säger gå ut och gör alla folk till lärjungar (Matt 28:16-20).  

Jesus lär oss den viktigaste prioriteringen för våra liv att först söka Guds rike, det 

rike som Jesus leder oss till med sitt liv och den heliga Anden. 

Jag har funderat över var jag har min trygghet, någon jag alltid kan lita på. Jag 

insåg då att den enda jag visste som var evig och håller i evighet är Gud. Men 

vem förmedlar Guds budskap idag till människor i vårt samhälle och vår värld? 

Den uppgiften har Jesus gett till sina lärjungar (Matt 28:16-20). De tolv 

lärjungarna kallas apostlar, de blev budbärare genom att följa, vara nära, umgås 

och lära av Jesus.  

Guds budbärare! 
Jag insåg att profet betyder budbärare. En profet kommer alltså inte med sitt 

eget budskap utan är sänd av någon att bära fram avsändarens budskap. Änglar 

är Guds budbärare. Gud sände änglar med budskap till bland annat Maria, Jesu 

mor (Luk 1:26), Josef, Marias man (Matt 1:20), Sakarias, Johannes döparens far 

(Luk 1:11) för att meddela Guds budskap till dem. Gud sände sin son Jesus för att 

förmedla Guds budskap till vår värld. Jesus säger: ”Ty jag har inte talat av mig 

själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och vad jag 

skall tala” (Joh 12:49).  

 

 
 

 

 

Program  

Ekumenisk gudstjänst 

på 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 

på Sjölingården, 

Sö 11/7 kl 11, Mats 

Wedberg. 
 

Ekumenisk gudstjänst 

på Sjölingården, 

Sö 18/7 kl 11, Svenska 

kyrkan. 
 

Ekumenisk gudstjänst 

på Sjölingården, 

Sö 25/7 kl 11, Svenska 

kyrkan. 
 

Ro för själen, Sö 1/8 

kl 18, Inger Stedt. 

 

 

Församlingsdag:  

Sön 12/9 Saxtorp, 

Vadstena. Kom och 

var med! 

 

 

Är det här ett budskap till mig – eller är det till 

någon annan? 
 

Har dessa texter något att berätta för mig, för oss? 

Slå upp din bibel och läs någon av de föreslagna 

texterna och fundera över vad den berättar för dig. 

 

 

Söndagen 4/7 

Apostladagen - Sänd 

mig, förslagna texter 

för kyrkoåret är: 

Luk 5:1-11.  

Hes 1:26-2:3, 8-10. 

1 Tim 1:12-17.  

Ps 40:6-12. 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Tack för din gåva  

till Skänninge 

Missionskyrka. 

Bankgiro 244-8991 

Swish 123 394 50 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Hör gärna av dig! 
mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 

076-112 5978 

 

Paulus – beskrivs som hedningarnas apostel. 
När Paulus hette Saul förföljde han de som trodde på Jesus och ville fängsla och 

döda dem. Han mötte Jesus i ett ljussken när han var på väg till Damaskus för att 

fängsla judar som trodde på Jesus. Du kan läsa om honom i Apg 8:1-3, 9:1-23. 

Han blev genom det mötet med Jesus omvänd, insåg Jesu höga position i Guds 

rike och blev budbärare med budskapet att Jesus är världens räddare. Paulus är 

författare till många av breven i Nya Testamentet. 

Paulus skriver i 1 Tim 1:12-17 

Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår herre, för att han 

fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, mig som förut var en 

hädare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag 

handlade i okunnighet, i min otro. Vår herres nåd har överflödat, med tro och 

kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig, 

Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare – och bland dem 

är jag den störste. Men jag mötte förbarmande, och det för att Kristus Jesus 

skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den förste, urtypen för dem 

som skall komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, 

oförgänglig, osynlig, den ende Guden – hans är äran och härligheten i 

evigheters evighet, amen. 

Lärjungarna kallas att bli apostlar, att fånga människor. 
 

En gång när han [Jesus] stod vid Gennesaretsjön och folket trängde på för att 

höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden; fiskarna hade gått ur 

för att skölja näten. Han steg i den ena båten, som tillhörde Simon, och bad 

honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade 

folket från båten. När han hade slutat tala sade han till Simon: ”Ro ut på 

djupt vatten och lägg ut näten där.” Simon svarade: ”Mästare, vi har hållit på 

hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det skall jag lägga ut 

näten.” Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära 

att brista, och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och 

hjälpa till. De kom, och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på 

att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sade: ”Lämna 

mig, herre, jag är en syndare.” Ty han och de som var med honom greps av 

bävan när de såg all fisken de hade fångat – likaså Jakob och Johannes, 

Sebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sade 

till Simon: ”Var inte rädd. Från denna stund skall du fånga människor.” Då 

rodde de i land, lämnade allt och följde honom.( Luk 5:1-11) 

Vi ber. 
Jesus tack för att vi får ta emot nåd och förlåtelse av dig. Herre ibland känns 

bibelorden krångliga och svåra att förstå, tack att du älskar oss ändå. Jesus du 

som mötte Saul och gav honom insikt om din makt och kärlek, låt oss få nytt liv i 

dig och hjälp oss att bära ut ditt budskap i dag, till våra barn, släktningar, 

grannar, samhälle och vår värld. 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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