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Veckans ord, 35, 2021 

 

En värld, en mänsklighet och en skapare. 
Paulus skriver som fånge i Rom till församlingen i Efesos om att bevara 

gemenskapen genom Jesus och Gud, som är allas pappa, Ef 4:1-6. 

Jag [Paulus] uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva 

värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i 

tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga 

enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett 

och samma hopp. En är Herren [Jesus Kristus], en är tron, ett är dopet, en är 

Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i 

allt. 

Religion 
Är inte religion orsak till splittring, krig, förföljelser, utfrysningar och ondska? Är 

det inte religiösa ledare som nu vill leda Afghanistan som gör att människor flyr 

landet av rädsla för att dödas för att de har annan religiös tro och för att kvinnor 

inte får leva ett offentligt liv med egen röst och bestämmande? 

 

 

 

 

Kristna religionskrig. 
Det förekommer också genom historien krig och korståg i kristendomens namn 

även brännande av häxor, villolärare och böcker.  

Jesus lär oss vem Gud är. 
Jesus ber för sina lärjungar och i förlängningen blir bönen för oss att vi ska vara 

en gemenskap med Gud själv, Joh 17:9-11.  

Jag [Jesus] ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du [Gud] har 

gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har 

förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i 

världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som 

du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. 

En gemenskap för alla folk. 
Gud vill att alla människor ska få leva i en kärleksfull gemenskap med honom och 

gav lärjungarna och oss uppdraget att gå ut och berätta om den sanna Guden. 

Matt 28:18-20, Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har 

getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till 

lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär 

dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till 

tidens slut.” 

 

 

 

 

Program  

Gudstjänst 

Sö 5/9 kl 10.00,  

Mats Wedberg 

 

Träffa pastorn 

On 8/9 kl 17-18 

Andakt 

On 8/9 kl 18-18.30 

 

Andakt Bokcaféet 

To 9/9 kl 9.30 

 

Församlingsdag i 

Saxtorp för 

församlingen och dess 

vänner 

Sö 12/9  

Anmälan senast 5/9, 

ring, sms till 076-112 

597 

 

 

 

 

 

 

5/9 14:e sö e. trefaldighet – Enheten i Kristus: 

Joh 17:9-11, Hes 37:15-22, Ef 4:1-6 och Ps 95:1-7. 

 OBS! ändrat till 

Vårfrukyrkan 

Religion är inte en utan många olika. 
En förklaring av vad religioner är enligt NE: Religioner kan ses 

som olika svar på frågor om livets mening och mål och 

om moraliska krav och plikter mot medmänniskorna. 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Meningen_med_livet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Moral
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Hör gärna av dig! 
mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 

076-112 5978 

 

Jesus är kristendomens grund. 
Det sprids många religioner och uppfattningar över vår värld. Jesus föddes in i 

vår värld med uppdraget att rädda oss och genom sitt liv på jorden visa vem Gud 

är och ge oss nåd och sanning. (Joh 1:14, Joh 3:16-18).  

Apg 1:8 ”Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni 

skall vittna om mig [Jesus] i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och 

ända till jordens yttersta gräns.” 

Utan Jesus finns ingen kristendom. 
Både nya testamentet och gamla testamentet berättar om Guds frälsningsplan 

för alla människor. Nya testamentet berättar om Jesus och hur lärjungarna 

började sprida ”Evangeliet” över hela världen. När Jesus möter lärjungarna efter 

att han uppstått från det döda upprepar han det han tidigare har sagt och 

lärjungarna förstår lite till.  

Luk 24:44-48, Han [Jesus] sade till dem: ”Detta är vad jag sade till er när jag 

ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, 

hos profeterna och i psalmerna.” Sedan öppnade han deras sinnen så att de 

kunde förstå skrifterna. Och han sade till dem: ”Detta är alltså vad skriften 

säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och 

syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för 

alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta.  

 

Omvänd! 
Livet börjar på nytt när du låter Jesus ta hand om ditt liv och ber honom att leda 

dig och dina beslut. Ordet omvändelse innebär att i tanke vilja vända sig mot 

Gud och låta Gud visa sin kärlek, nåd och förlåtelse mot dig. Jag har hört 

uttrycket: du vet inte vem du är förrän du lämnat ditt liv åt Jesus och låter 

honom forma ditt liv och dina val.   

Vi ber! 
Gud, hjälp mig. 

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. 

Herre, låt min längtan och vilja vara 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. 

 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
mailto:mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu

