
Skänninge Missionskyrka  
Pastor: Mats Wedberg  

Mötet med Jesus Kristus 
förvandlar – mig, dig och världen! 
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Veckans ord, 43-44, 2021 

Frälsning – Helgon – Evighetshopp! 
Texterna för 31/10, 6/11 och 7/11 handlar om frälsning, helgon och 

evighetshopp. Dessa tre ord är vanliga i kristen tro och jag ger en enkel 

förklaring. 

Frälsning: betyder räddning, räddning in i gemenskapen med Gud.  

Helgon, helig: förstår jag som innesluten i Guds kärlek, levande genom Guds nåd 

och ett helgon är en person vars liv bär frukter av Guds kärlek. Gud är helig. 

Jesaja såg i en syn Guds tron och där utropar serafer (änglar):  

”Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet” (Jes 

6:3). 

Evighetshopp är Guds löfte om ett evigt liv i gemenskap med honom. Ett liv i 

glädje hos Gud beskriver uppenbarelseboken Upp 21: 1-5: 

1Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första 

jorden var borta, och havet fanns inte mer. 2Och jag såg den heliga staden, 

det nya Jerusalem….. Gud själv skall vara hos dem, 4och han skall torka alla 

tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen 

klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är 

borta.” 5Och han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” Och han 

sade: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.”  

Frälsningen, (räddningen). 
Frälsningen är för hela livet ända in i evigheten. Frälsningen hjälper dig och mig i 

våra vardagsliv. Frälsningen in i ett liv av goda relationer. Vi är beroende av goda 

relationer med Gud, Guds skapelse (naturen) och människor. I frälsningen får vi 

verktyg att börja leva med varandra och inte mot varandra, med naturen inte 

mot naturen och med Gud inte utan Gud.  

Du kan läsa texterna för 31/10 som handlar om frälsning och fundera hur de 

berör dig, kristna i olika kyrkor och världen. Jag skriver ut Ps 62:10-13 den visar 

på att vi ska lita på Gud som är evig, har makt och är trofast 

Bara en vindfläkt är människorna, de dödliga endast ett bländverk. 

Läggs de i vågskålen höjer den sig, ja, de är lättare än luft. 

Lita inte till våld, sätt inte ert hopp till rövat gods. 

Om än er rikedom växer, förtrösta inte på den. 

Ett har Gud talat, två ting har jag hört: 

att Gud har makten, att du, Herre, är trofast. 

Du lönar var och en efter vad han har gjort. (Ps 62:10-13) 

 

 

 

 

 

Program  

Onsdagar varje vecka 

Träffa pastorn 

kl 17-18 

Andakt kl 18-18.30 

Torsdagar varje vecka 

Andakt Bokcaféet 

kl 9.30 

Sittgympa kl 10.00 

-------------------------- 

Sö 31/10  

Ro för själen 

kl 18.00 
 

To 4/11 kl 14.00 

Bibelstudier: Jesus 

är…!  
 

Lö 6/11 

Alla helgons dag, 

Gudstjänst, kl 10.00, 

Mats Wedberg och 

Musik: trio. 
 

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.  
 

Lö 13/11 
Skänningekonferensen 
kl 14.00 i församlingshem 

kl 17.00 Hela kyrkan 

sjunger 
Sö 14/11 

kl 11.00 Vårfrukyrkan, 

Musikal. 

--------------------------- 

Bibelstudier: Jesus 

är…! 

To 25/11 kl 14.00 

To 16/12 kl 14.00 
 

Dagledigträff 

Adventskaffe 

Ti 30/11 kl 14.30 

 
 

 

 

 

 
 

31/10, 22:a söndagen e. trefaldighet – Frälsningen (Räddningen): 

Matt 23:37- 24:2, 1 Mos 45:4-8, 1 Pet 4:12-19 och Ps 62:10-13. 

6/11, Alla helgons dag - Helgonen: 

Matt 5:1-12, Jes 49:8-10, Upp 7:9-17 och Ps 126. 

7/11, söndagen e. alla helgons dag – Vårt evighetshopp: 

Luk 12:4-7, Hes 37:12-14, Upp 22:1-5 och Ps 116:1-9. 

 

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 

 

Alla helgons dag! 
Vad betyder helgon för dig? Hur förstår du texterna som föreslås för 6/11? 

Att bli helig är en gåva som livsgemenskapen med Jesus ger. Livet med Jesus 

idag, med de förutsättningar vi får, leder oss till evig gemenskap hos Gud i 

glädje, tacksamhet och lovsång. Jag skriver ut Upp 7:9-18 som använder 

bildspråk. Lammet – är bild på Jesus. Lammets blod – är bild på Jesus korsdöd 

och uppståndelse. De som tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod 

– är bild på (kyrkan) de som lever beroende av Jesus. 

Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och 

stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita 

kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: 

”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.” 

Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. 

Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: ”Amen. 

Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och 

kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen.” 

Och en av de äldste sade till mig: ”Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är 

de och varifrån kommer de?” Jag svarade: ”Du vet det, herre.” Han sade till 

mig: ”Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder 

rena och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron, och de 

tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall 

slå upp sitt tält över dem. De skall inte längre hungra och inte längre törsta, 

varken solen eller någon annan hetta skall träffa dem. Ty Lammet som står 

mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram till livets 

vattenkällor, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.” (Upp 7:9-17)  

Evighetshopp! 
Hur tänker du vårt evighetshopp utifrån texterna för 7/11? 

Evighetshopp handlar om framtiden som Gud har förberett för alla som tar emot 

Jesu inbjudan. Jag skriver åter ut texten från Uppenbarelseboken. Livets vatten 

är – livet genom Jesus. Livets träd – är trädet som ger evigt liv. Det träd som 

människan hindrades från att äta när de ätit av kunskapens träd (1 Mos 3:22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 
 

Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från 

Guds och Lammets tron. Mitt på den stora gatan, med floden på ömse sidor, 

stod livets träd, som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje 

månad, och trädets blad är läkemedel för folken. Och ingen förbannelse skall 

finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall 

tjäna honom. De skall se hans ansikte, och de skall bära hans namn på sin 

panna. Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från 

någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem. Och de skall 

vara kungar i evigheters evighet. (Upp 22:1-5) 

Guds välsignelse! 

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

