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Mötet med Jesus Kristus 
förvandlar – mig, dig och världen! 
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Veckans ord, 37-38, 2021 

Döden och livet – Rik inför Gud. 
Ord blir fattiga när död, lidande och sjukdom drabbar oss. 

Vad finns kvar när jag dör? Vad lämnar jag efter mig? Finns det evigt liv? När 

mina föräldrar dog insåg jag hur lite saker betyder. Det är människan som 

betyder något, sakerna kan man ha och mista. När en moster dog tog jag reda på 

andaktsböcker hon läst, såg bokmärken och verser som hon sparat. Någon sa vid 

hennes begravning att hennes liv är ett exempel att följa. 

Jesus säger: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han 

än dör (Joh 11:25). Det var det som mina föräldrar om min moster hoppades på 

och litade till.   

Vad litar du på? 
Jag har skrivit det förr men upprepar mig. Det var den frågan som jag besvarade 

med: jag vet inget som jag vågar lita helt på förutom Jesus. Men jag tänkte ändå: 

vågar jag lita på det Jesus lär mig?  

Mitt råd till dig är: lämna ditt liv till Jesus. Be bönen: Visa mig din väg och gör mig 

villig att vandra den. Amen. 

Att möta Guds kärlek genom Jesus. 
På 1700-talet var det en ”väckelse” i England som sedan formades till 

Metodistkyrkan. Vad är väckelse? Väckelse är att vakna och se hur Guds kärlek 

berör mig och att det gäller alla människor.  En människa berörd av Guds kärlek 

gör Guds närvaro synlig och  hjälper människor att lita på Jesus och det Jesus lär 

oss. John Wesley var ledare för väckelsen i England på 1700-talet och hans bror 

Charles Wesley skrev många sånger. Jag hittade 334 i Psalmer och Sånger, som 

Charles Wesley skrev. Den sången beskriver mötet med Guds kärlek, som gäller 

också idag.  

Vers 1. Hur skall jag prisa dig, min Gud, för kärleken du ger? 

             Dess längd och bredd och höjd och djup ej någon mänska ser. 

Vers 2. Din nåd är fri, din kärlek stor, långt mer än någon väns. 

             Den famnar över rum och tid och har ej någon gräns. 

Vers 3. Du lämnar ingen utanför. Du hela världen bär. 

             Och jag får också slutas in bland dem du söker här. 

Vers 4. Din kärlek väntar på mitt svar. Jag kommer som jag är 

             Jag är ditt barn, du är min far. För evigt din jag är. 

Vers 5. Blott du har rätten till mitt liv. Så tag mitt kluvna jag 

             och gör mig hel och gör mig sann, av kärlek fylld var dag. 

Charles Wesley 1742 svensk text A Widegård 1979 

 

 

 

 

Program  

Andakt Fre 17/9 

Änggården kl 10.00 

Ängen kl 11.00 

 

Evangelistkvartetten 

Lö 18/9 kl 18.00 i 

Vårfrukyrkan 

 

Gudstjänst ”Se Guds 

härlighet”, Nattvard 

Sö 19/9 kl 10.00,  

Mats Wedberg 

 

Träffa pastorn 

On 22/9 kl 17-18 

Andakt 

On 22/9 kl 18-18.30 

 

Andakt Bokcaféet 

To 23/9 kl 9.30 

 

Ro för själen  

Sö 26/9 kl 18.00 

 

Träffa pastorn 

On 29/9 kl 17-18 

Andakt 

On 29/9 kl 18-18.30 

 

Andakt Bokcaféet 

To 30/9 kl 9.30 

 

Bibelstudier: Jesus 

är… 

To 30/9 kl 14.00 

To 4/11 kl 14.00 

To 25/11 kl 14.00 

To 16/12 kl 14.00 

 

19/9 16:e sö e. trefaldighet – Döden och livet: 

Joh 11:28-44, Jes 26:19, 2 Kor 4:7-14 och Ps 107:18-22. 

 OBS! ändrat till 

Vårfrukyrkan 

26/9 17:e sö e. trefaldighet – Rik inför Gud: 

Matt 6:19-24, 2 Mos 32:1-4, 30-35, 1 Joh 2:15-17 och Ps 49:6-12. 

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 

 

Vem lyssnar du på? 
Jesus vill att vi handlar och lever i Guds kärlek. 

Paulus skriver: ”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas 

genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: 

det som är gott, behagar honom och är fullkomligt” (Rom 12:2). 

Jesus säger: ”Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har 

älskat er” (Joh 15:12). 

Jesus säger vidare: ”Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och 

er glädje bli fullkomlig” (Joh 15:11).  

Läs gärna. 
Läs gärna hela sammanhanget med Jesu avskedstal innan han ska korsfästas i 

Johannesevangeliet kapitel 15 och 16 och Jesu förbön för lärjungarna och de 

som genom lärjungarna tror på Jesus i kapitel 17. 

Läs gärna texterna för  19/9 16:e sö e. trefaldighet – Döden och livet: Joh 11:28-

44, Jes 26:19, 2 Kor 4:7-14, Ps 107:18-22 och 26/9 17:e sö e. trefaldighet – Rik 

inför Gud: Matt 6:19-24, 2 Mos 32:1-4, 30-35, 1 Joh 2:15-17 och Ps 49:6-12. 

 

När du läser ha inte bråttom, stanna upp och fundera. Skriv ner dina frågor och 

bibelord som talar till dig.  

 

Guds välsignelse! 

 

 

 

 

 

 

 
 

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/
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