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Veckans ord, 39-40, 2021 

Änglar.  
Du är en riktig ängel! Visst hör vi sådana uttryck av tacksamhet. Jag har hört 

uttrycken vi är Guds händer och fötter och utan oss kan inte Gud göra nått. Jag 

har nästan trott att snälla och goda människor är änglar och att det inte finns 

några andra än vi människor som kan handla efter Guds vilja. Där tänkte jag fel, 

Bibeln berättar i nästan varje bok om änglar.  

 

 

 

 

 

 

Några exempel: Maria fick möta ängeln Gabriel som på Guds uppdrag berättade 

att Maria skulle föda en son och ge honom namnet Jesus (Luk 1:26-38). Jesus fick 

kraft av en ängel i sin ångest i Getsemane inför sin korsfästelse (Luk 22:43). Dan 

6:16-22 berättar att det är en ängel från Gud som stänger gapen på lejonen och 

räddar Daniel när ingen människa kan ingripa. I Upp 12:7-12 står det om en strid 

där ängeln Mikael, med en arme av änglar strider mot Satan (ormen från urtiden) 

och hans änglar, där Guds änglar segrar och rensar himlen från Satan och hans 

änglar. Jag uppfattar att Satans änglar och demoner är samma sak.  

Vi kan vara änglalika, komma med Guds budskap, göra goda handlingar, men vi 

är människor och änglar är änglar. Det svenska ordet ängel kommer av grekis-

kans ángelos, ”sändebud” eller ”budbärare”. Apostel och profet har också 

betydelsen budbärare och budbärare kan vi människor vara.  

David skriver om lovsång av änglar och skapelse.  
Herren har rest sin tron i himlen, allt är underlagt hans välde. 

Lova Herren, ni hans änglar, starka hjältar, som gör vad han befallt! 

Lova Herren, hela hans härskara, ni som tjänar honom och gör hans vilja! 

Lova Herren, alla hans verk, överallt i hans välde! 

Lova Herren, min själ! Ps 103:19-22 

En armé eller en här är vanligtvis samlingsnamnet på en stats markstridskrafter. 

Jag uppfattar att härskara i Ps 103 är Guds änglaarmé.  Guds änglaarmé sjunger 

lovsång till Gud och gör det Gud befaller. När Jesus föddes lät Gud en stor 

änglaarmé (här) sjunga lovsång till sin ära, Luk 2:8-15. 

 

 

 

 

Program  

Sö 3/10 

Gudstjänst kl 10.00,  

Mats Wedberg  
 

On 6/10 

Träffa pastorn kl 17-

18 

Andakt kl 18-18.30  
 

To 7/10 

Andakt Bokcaféet 

kl 9.30 

Sittgympa kl 10.00 
 

Fr 8/10 

Andakt Kolonigatan 

Kl 10.00 

  

Sö 10/10 kl 18.00 

Gudstjänst, Nattvard 

kl 10.00,  

Mats Wedberg  

 

On 13/10 

Träffa pastorn kl 17-

18 

Andakt kl 18-18.30  
 

To 14/10 

Andakt Bokcaféet 

kl 9.30 

Sittgympa kl 10.00 

 

Sö 17/10 kl 10.00 

Gudstjänst, Nattvard 

kl 10.00,  

Mats Wedberg 

 

 

Bibelstudier: Jesus 

är…! 

To 4/11 kl 14.00 

To 25/11 kl 14.00 

To 16/12 kl 14.00 

 

3/10 Den helige Mikaels dag – Änglarna: 

Luk 10:17-20, Dan 6:16-22, Upp 12:7-12 och Ps 103:19-22. 

10/10 Tacksägelsedagen – Lovsång: 

Luk 17:11-19, 1 Krön 29:10-14, 1 Thess 5:16-24 och Ps 65:9-14. 

Ängeln Gabriel 

möter Maria Ängeln Mikael 

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

076-112 5978 

 

Lovsång är att ära Gud för den han är! 
Har ni hört uttrycket att såga av den gren man sitter på? 

 

 

 

 

 

Att inte ta emot Guds nåd, förlåtelse och vägledning vill jag likna vid att såga av 

den gren som man sitter på. I Ps 65:9-14 och 1 Krön 29:10-14 lovsjunger, prisar 

och ärar David Gud. David visar att han förstår vilken gren han sitter på.  

Inför hela församlingen prisade David Herren: ”Prisad vare du, Herre, vår 

fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt 

och härlighet och glans och majestät, ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är 

riket, Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting. Rikedom och ära 

kommer från dig, och du råder över allting. I din hand är kraft och styrka, allt 

har du makt att göra stort och starkt. Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar 

ditt härliga namn. Ty vem är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle 

kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt, och det vi givit åt 

dig har vi fått ur din hand. 1 Krön 29:10-14. 

Hur ska jag leva? 
Det var väl lätt för David och lärjungarna att tro på en god Gud, men se hur vårt 

samhälle är idag. Se hur det sprängs, skjuts, knarkas, hur man utnyttjar andras 

svaghet, hur psykisk ohälsa breder ut sig. Ser hur våra kyrkor krymper att 

människor dras åt andra håll. 

Be till Jesus. 
Jag hörde radioandakten i P1 torsdag 30/9 2021 av Cecilia Cardona Castro. Hon 

inleder ”I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn, Amen” så kort och så 

enkelt. Hon berättar att hon insätt att Gud vet allting om henne, alla tankar, all 

ångest, alla glädje ämnen som blandas i hennes tankar. Hon inser att hon inte 

behöver formulera bönen utan bara lägga allt i Guds hand. Och hon gör det 

genom att säga ”I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn, Amen”. Så nära 

oss är Gud. Guds makt är så stor som David beskriver i 1 Krön 29:10-14. 

Bygg Guds rike!  
Så till mig och dig: bygg Guds rike genom att ta emot Guds kärlek och ge den 

vidare till vår värld och omgivning som lider av ondska, egoism och hat. Därför 

säger Paulus: 

Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. 
Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds 

vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt. Ta 

vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont. 

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och 

kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus 

Kristus kommer. Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det.  

1 Thess 5:16-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Pröva sändaren 2 

månader gratis. 

Ange kod: 

Kyrkokonferens2021 

Tel 08-462 2850 

Gäller nya 

prenumeranter och 

avslutas automatiskt. 

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

