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Pastor: Mats Wedberg  

Mötet med Jesus Kristus 
förvandlar – mig, dig och världen! 
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Veckans ord, 41-42, 2021 

Att leva tillsammans och samhällsansvar. 
Att leva tillsammans och samhällsansvar, det låter som politiska frågor och är det 

också men är lika mycket, ja faktiskt ännu mer Guds budskap till oss. Vi har ett 

ansvar inför Gud som har skapat allt. ”Gud såg att allt han gjort var mycket 

gott…” (1 Mos 1:20), men så ser inte vår värld ut idag.  

Vår värld! 
När jag skriver vår värld inser jag hur jag tänker. Jag tänker bort Gud och mitt 

ansvar inför honom som skapat allt, som har skapat det som vi ofta kallar vår 

värld men är Guds misshandlade skapelse. Vi människor upplever idag  en värld 

som drabbas av miljöförstöring, naturkatastrofer, krig, hot, svält, flyktingar, 

ensamhet och utnyttjande av människor i utsatta situationer. 

Kan vi börja om, kan vi rädda vår situation? 
Ja vi kan börja om! Det finns hopp! Vi kan vända om till Gud!  

Vi kan be Gud: Låt din vilja ske på jorden (och i mitt liv) som den sker i himlen 

(Matt 6:10). Att vända om till Gud och ta emot Guds kärlek, förlåtelse och 

upprättelse är gåvan Gud ger oss genom sin son Jesus. ”Ty Gud sände inte sin son 

[Jesus] till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom 

honom” (Joh 3:17). 

Hur blir man delaktig i Guds familj? 
Ett äktenskap mellan man och kvinna börjar med att man lovar inför Gud och 

människor att älska varandra i nöd och lust, man blir en gemenskap, en familj. 

Jesus gör det möjligt för dig och mig att räknas in i Guds familj. Jesus säger ”Den 

som gör Guds vilja är min bror och syster och mor” (Mark 3:35). Vi får alla tillhöra 

Guds familj om vi vill. 

Bibelns budskap i sammanfattning! 
Bibelns budskap, Guds vilja i sammanfattning, är älska Gud och älska din nästa: 

Mark 12:29-30, Matt 22:36-40, Luk 10:27-28, 5Mos 6:4-9.  

Rut och Tabita visar kärlek i sitt sätt att leva. Rut 2:8-12, berättar om  Rut som 

blev stammoder till Davids ätt, den ätt som Jesus sedan kom ifrån. Hon vägrade 

att överge sin svärmor och visade henne stor omsorg. Apg 9:36-43 berättar om 

Tabita som var fylld av goda gärningar och frikostig mot fattiga.  

 

 

 

 

 

 

 

Program  

Sö 17/10 

Gudstjänst kl 10.00,  

Laisa Engholm 
 

On 20/10 

Träffa pastorn  

kl 17-18 

Andakt kl 18-18.30  
 

To 21/10 

Andakt Bokcaféet 

kl 9.30 

Sittgympa kl 10.00 
 

Sö 24/10  

Ekumeniskgudstjänst 

Vårfrukyrkan, 

Bokcafeet firar 40 år 

kl 11.00,  

Kören Harmoni 

sjunger 
 

On 27/10 

Träffa pastorn  

kl 17-18 

Andakt kl 18-18.30  
 

To 28/10 

Andakt Bokcaféet 

kl 9.30 

Sittgympa kl 10.00 
 

Fr 29/10 

Andakt 

kl 10.00 Änggården 

kl 11.00 Ängen 
 

Sö 31/10  

Ro för själen 

kl 10.00 
 

 

Lö 6/11 kl 15.00-17.00 

Samtal om Alpha: en 

kurs i kristen tro. Vi får 

erfarenheter av Kristina 

och Anders Nyström som 

arbetar med Alpha i Vännäs 

Missionskyrka. 

Vi lyssnar, fikar, samtalar 

och ställer frågor om hur vi 

kan genomföra alphakurser 

hos oss.  
 

Bibelstudier: Jesus 

är…! 

To 4/11 kl 14.00 

To 25/11 kl 14.00 

To 16/12 kl 14.00 

 

17/10, 20:e söndagen e. trefaldighet – Att leva tillsammans: 

Mark 3:31-35, Rut 2:8-12, Apg 9:36-43 och Ps 68:5-7. 

24/10, 21:a söndagen e. trefaldighet - Samhällsansvar: 

Matt 22:15-22, Jer 29:4-7, Rom 13:7-10 och Ps 40:14-18. 

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 

 

 

Paulus skriver: Ge alla vad du är skyldig dem 
Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. I Rom 13:7-10 sammanfattas åter bibelns 

budskap i kärleken. Lagen är de fem Moseböckerna. 

Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, 

respekt, vördnad. Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty 

den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden Du skall inte begå 

äktenskapsbrott, Du skall inte dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha 

begär och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din nästa 

som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså 

lagen i dess fullhet. (Rom 13:7-10) 

Jeremia profeterar: 
Israels folk har förts till Babylonien och får detta budskap som jag tror gäller oss 

också. Be för den stad den plasts ni bor på och gör allt för att den ska blomstra. 

”Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som han fört 

bort från Jerusalem till Babylonien: Bygg er hus och bo i dem. Plantera 

trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur och avla söner och döttrar, 

ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män, så att de föder söner och 

döttrar. Bli flera där, inte färre! Gör allt för att den stad jag har deporterat 

er till skall blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er 

välgång. (Jer 29:4-7) 

Israels folk ville slippa ockupationsmakten Romarriket. 
Israels folk ville inte betala skatt till kejsaren i Rom och tänkte: är Gud, Israels 

folks Gud, borde man inte behöva betala skatt till kejsaren. Svaret Jesus gav 

gjorde fariséerna svarslösa.  

Då gick fariséerna bort och kom överens om att försöka få fast honom för 

något han sade. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka 

upp honom och säga: ”Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss 

Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss 

vad du anser: är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?” Jesus märkte 

deras onda avsikt och sade: ”Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa 

mig ett mynt som man betalar skatt med.” De räckte honom en denar, och 

han frågade: ”Vems bild och namn är det här?” – ”Kejsarens”, svarade de. Då 

sade han till dem: ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som 

tillhör Gud.” När de hörde detta blev de häpna. De lät honom vara och gick 

sin väg. (Matt 22:15-22) 

Vad tänker du om: 
Vad tänker du om Guds rike som Gud kallar alla människor till?  

Vad tänker du om att Guds rike är inom er, som Jesus säger i Luk 17:21?  

Vad tänker du om att det finns bara en kyrka? ”En är Herren, en är tron, ett är 

dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och 

finns i allt” (Ef 4:5-6 ).  

 

 

 

  

 

 

 

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

