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Veckans ord, 32, 2021 

 

 

 

 

 

Tro och liv! 
I tisdags hade vi sommarkväll i Missionskyrkans trädgård för barn och vuxna där 

vi hade temat, ”Tillsammans i Guds familj”.  Det kom 27 personer och av dem var 

det 8 barn. Vi fick på grund av vädret hålla till både i trädgården och uppe i 

serveringsvåningen när det började regna. Vi började samlingen med att spela 

”Tillsammans i Guds familj med syskonen Charlotte  och Per Höglund. 

Jag har reflekterat hur stor Guds familj är och tänker på Jesu ord ”Låt barnen 

komma till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de” (Luk 

18:16). Guds familj omfattar alla människor. Det finns inte en enda människa 

som inte Gud har skapat, älskar och vill återfå gemenskapen med. Låt oss be Gud 

om män, kvinnor och barn som hjälper människor i alla åldrar att få möta Guds 

kärlek genom Jesus. Låt oss be att vi också får vara med och bidra med de gåvor 

Gud gett oss och vår församling.  

Jag gav boktips att läsa Lukas och Apostlagärningarna i sommar och tänkte att då 

bör jag göra det också. Jag har kommit till kapitel nio i Lukasevangeliet. Hur har 

det gått för dig? Har du sett några bibelord som du känner det här måste jag 

fundera mer på eller upptäckt något nytt om Jesus? Jag hoppas att bibelläsandet 

ger mersmak så att du fortsätter att läsa oberoende om det blir några verser eller 

flera kapitel per vecka. Bibeln vittnar om vem Gud är och om människor som 

mött Gud, Jesus och formats av den heliga Anden. Vi får hjälp av Bibeln att 

upptäcka Guds rike. 

Hur vet vi vad som är sant? 
Guds rike finns och Jesus säger ”Ingen kan säga: Här är det, eller där är det. Nej, 

Guds rike är inom er” (Luk 17:21). Det innebär att Guds rike formas inuit varje 

människa som låter Guds ande flytta in och det sker när vi tar emot Jesus som 

Herre över våra liv. Jesus finns och ändå hör vi att många säger jag kan inte tro 

det. Jag har hört att det finns människor idag som är övertygade om att jorden är 

platt som en pannkaka trots att det går att se jorden som ett klot via bilder från 

satelliter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program  

Gudstjänst 

Sö 15/8 kl 10, Mats 

Wedberg. 

Träffa pastorn 

On 18/8 kl 17-18 

Andakt 

On 18/8 kl 18-18.30 
 

Gudstjänst, Nattvard 

Sö 22/8 kl 10, Mats 

Wedberg, sång Oskar 

Karlsson. 

Träffa pastorn 

On 25/8 kl 17-18 

Andakt 

On 25/8 kl 18-18.30 

 

 

Församlingsdag:  

Sön 12/9 Saxtorp, 

Vadstena. Kom och 

var med! 

 

 

Söndag 15/8 11:e söndagen e. trefaldighet – Tro och liv: 

Luk 18:9-14, Jes 2:12-17, Rom 3:21-28 och Ps 143:6-10. 

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 

 

 

 

 

Lär känna Gud! 
När det gäller kristen tro så finns det många bevis och historiska belägg för 

Jesus, ändå är det personliga mötet helt avgörande. Du behöver själv uppleva 

Jesu närvaro och omsorg i ditt liv. Be till Jesus. Be att han tar hand om ditt liv och 

hjälper dig i dina problem och livsval.  

Paulus skriver i Fil 4: 4-7; Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd 

er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga 

bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta 

alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge 

era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.  

 

Bön av David. 
Ps 143:6-10 är en skriven av David. David ber till Gud om hjälp och att få känna 

Guds närvaro i sitt liv och att vandra rätt väg genom livet. 

Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord. 

Herre, skynda att svara mig, jag orkar inte mer. 

Dölj inte ditt ansikte för mig, då blir jag lik dem som lagts i graven. 

Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. 

Visa mig den väg jag skall gå, jag sätter mitt hopp till dig. 

Herre, rädda mig från mina fiender, jag flyr till dig. 

Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. 

Må din goda ande leda mig på jämn mark. 

 

Bön av Heliga Birgitta. 
Herre, visa oss din väg 

och gör oss villiga att vandra den. 

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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