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Veckans ord, 27-31, 2021 
Efterföljelse! 
 

 

 

 

 

 

 

Gud vill att människan ska likna Gud. Vi skapades att vara en bild av Gud (1 Mos 

1: 26-27). 

Jag tänker att nu när jag under några veckor har semester och inte kommer att 

skriva och skicka ut veckans ord behöver vi ändå varje dag påverkas av Gud. Jag 

hörde ett kinesiskt ordspråk: om du ger en människa en fisk blir den snart 

hungrig igen. Om du lär människan att fiska har den alltid mat. 

 

 

 

 

 

Jag tänkte att om man hör en predikan om en bibeltext får man tankar om vem 

Gud är och hjälp att leva kärleksfullt i relationen med Gud, människor och 

skapelsen. Och om människan själv får lusten att läsa Bibeln och se Guds närvaro 

så kan vi tillsamman ge varandra och vår omvärld rikedomar av Guds levande 

bröd, som är Jesus Kristus.  

Sommarens boktips! 
Jag vill ge två boktips från Bibelns 66 böcker. Jag vill att du ska få upptäcka 

händelserna som förändrade Jesu lärjungars liv, som idag förändrar våra liv och 

ger oss evigt liv med Gud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program  

Ekumenisk gudstjänst 

på Sjölingården, 

Sö 11/7 kl 11, Mats 

Wedberg. Vid regn i 

Missionskyrkan 
 

Ekumenisk gudstjänst 

på Sjölingården, 

Sö 18/7 kl 11, Svenska 

kyrkan. Vid regn i 

Vårfrukyrkan 
 

Ekumenisk gudstjänst 

på Sjölingården, 

Sö 25/7 kl 11, Svenska 

kyrkan. Vid regn i 

Vårfrukyrkan 
 

Ro för själen, Sö 1/8 

kl 18, Inger Stedt. 
 

Gudstjänst,  

Sö 8/8 kl 10, Laisa 

Engholm. 
 

Sommarkväll i 

kyrkans trädgård 

Ti 10/8 kl 18, för barn 

och vuxna, ta med 

fikakorg, Mats och 

Maggan Wedberg 

 

Träffa pastorn 

On 11/8 kl 17-18 

Andakt 

On 11/8 kl 18-18.30 
 

Gudstjänst, Nattvard 

Sö 15/8 kl 10, Mats 

Wedberg. 

 

 

Församlingsdag:  

Sön 12/9 Saxtorp, 

Vadstena. Kom och 

var med! 

 

 

Söndag 11/7  

6:e söndagen e. 

trefaldighet – 

Efterföljelse, 

förslagna texter för 

kyrkoåret är: 

Matt 5:20-26.  

3 Mos 19:1-2, 13-18. 

1 Pet 1:13-16.  

Ps 15. 

 

Vem är din idol? Vem är din rådgivare? Vem försöker 

du efterlikna?  

Har du tänkt på att i ett lyckligt äktenskap får makarna 

drag av varandra. Den vi umgås med påverkar oss 

medvetet och omedvetet. När vi blir äldre kan vi också 

se drag av föräldrar och släktingar i barnen som växer 

upp. Har du tänkt på att allt som du läser, tidningar, 

böcker, bloggar, filmer du ser, resor, människor du 

möter och samtalar med påverkar dig, din 

verklighetsuppfattning och ditt sätt att leva. 

 

Läs Lukasevangeliet (Luk) och Apostlagärningarna 

(Apg) som är skrivna av läkaren Lukas.  Luk och Apg 

berättar om Jesus från hans födelse som baby och ca 

sjuttio år framåt när Jesus är närvarande i den unga 

kyrkan genom den heliga Anden.  

Vad händer under dessa sjuttio år?  

Vad gjorde att människorna runt Jesus som förnekade 

honom och var rädda när han dött sedan började 

förkunna att Jesus lever? 

 

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 

 

Kyrkan startade och växer trots motstånd. 
Vad gjorde att lärjungarna litade på Guds makt och fortsatte förkunna och 

vågade trotsa överstepräster och folkets ledare som fängslade och förbjöd Jesu 

efterföljare att förkunna att Jesus är hela världens räddare? 

Vi kan också ställa oss frågan varför kyrkan idag växer där kyrkans medlemmar 

på många håll i världen möter motstånd och förföljelse. Kan Lukasevangeliet och 

Apostlagärningarna hjälpa oss att få svaret på den frågan? 

Det är spännande att läsa Bibeln. En klasskompis berättade, när jag studerade på 

ALT, om en pastor i Indien som fått frågan: Hur gör man för att lära känna Gud? 

Den indiska pastorn svarade: läs Guds bok, Bibeln. 

Läs Bibel!  

 

 

 

Jag har insett att nya testamentet (NT) inte skulle finnas om Jesus inte hade 

skakat om sin samtid. Jesus skrev inte ett ord själv. De som skrev NT hade på 

olika sätt själva blivit berörda och förvandlade i mötet med Jesus och den heliga 

Anden. NT handlar om dessa människors viktigaste livsgemenskap, den med Gud 

som skapat himmel och jord. Det är samma livsgemenskap som förvandlar dig 

och mig, för Jesus är lika närvarande genom den heliga Anden nu som då NT 

skrevs.  

Låt Bibelns berättelser få tala till dig! Be att den heliga Anden hjälper dig att 

förstå. Olika människors förklaringar och bortförklaringar kan du läsa någon 

annan gång. Låt Bibeln tala för sig själv. 

Allt är inte lätt att förstå och hur kan den vara det när det rör sig om en helt ny 

syn på verkligheten. Tänk dig att du första gången tittar i ett mikroskop, vad är 

det du ser och hur hänger det ihop? Att läsa Bibeln är att se med hjälp av en 

ögonöppnare och börja ana att verkligheten, Guds skapelse, naturen, våra 

livsförutsättningar är sammanhängande i en helhet med Gud.  

Jag önskar Guds rika välsignelse över ditt liv och skickar med Franciscus bön. 

Vi ber: Herre gör mig till ett redskap för din frid. Låt mig sprida kärlek där hat 

råder, förlåtelse där orätt begås, enighet där oenighet finns, tro där tvivel är, 

ljus där mörker härskar, hopp där förtvivlan råder, glädje där sorg smärtar. 

 Gudomlige Mästare låt mig söka, inte så mycket efter att själv bli tröstad 

som efter att trösta, inte så mycket efter att bli förstådd som efter att förstå, 

inte så mycket efter att bli älskad som efter att älska.  

Ty när vi ger tar vi emot, när vi förlåter får vi förlåtelse, och när vi dör uppstår 

vi till det eviga livet.  

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

