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Veckans ord, 45-46, 2021 

 

Domsöndag! Gud vill rensa bort ondskan. 
Domen har gett många ångest och oro, får jag följa med? Gud vill att alla ska få 

följa med till Guds rike. Det är därför Jesus kom med nåd och sanning och vi 

behöver inte känna oro. Hur skriver jag en sann inledning i ”Veckans ord 45-46” 

som handlar om domsöndagen och söndagen innan dom söndagen? Hur ska du 

och jag förstå vad som ska hända? Jag tar hjälp av Ps 102:26-29.    

En gång lade du [Gud] jordens grund, och himlen är ett verk av din hand. 

De skall förgås, men du [Gud] består, de är plagg som slits ut, 

du byter ut dem som kläder och de är borta. 

Men du [Gud] är densamme, dina år har inget slut. 

Dina tjänares barn skall bo här och deras barn leva trygga hos dig. 
 

Gud ska rensa bort all ondska. Ondskan får lämna sin plats. Ondskan ska inte 

finnas mer. Känn ingen oro, Gud älskar oss och vill leda oss hem. 

Vad ska hända med mig, med oss? Jesus kommer att vara domaren 

den som ska döma levande och döda. Jesus berättade för Nikodemos: ”…Gud 

sände inte sin son [Jesus] till världen för att döma världen utan för att världen 

skulle räddas genom honom.  Den som tror på honom blir inte dömd, men den 

som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons 

namn.” (Joh 3:17-18). 

Jesus gav lärjungarna missionsbefallningen, Matt 28:16-20. Mission betyder 

uppdrag. Petrus vittnar för en grupp hedningar (icke judar). 

Han [Jesus] gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är 

den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Om honom [Jesus] 

vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas 

förlåtelse genom hans namn.” (Apg 10:42). 

Liknelse om domen. Jesus berättar i Matt 25:1-13 om de tio brudtärnorna 

som väntade på brudgummen. Hur ska man förstå budskapet i liknelsen att de 

fem som kom sent, för att de inte hade olja, inte kom in? Jag uppfattar att 

liknelsens poäng är att vara beredd och förberedd, vi vet inte när Jesus ska 

komma tillbaka, vi vet bara att han ska komma tillbaka.  

Alla tärnorna somnade men de visa brudtärnorna var förberedda och kunde 

tända sina facklor när brudgummen kommer. Jag behöver påminna mig om att 

Jesus ska komma tillbaka och förbereda mig på det. Det är liknelsens budskap. 

Det är som slutet på bergspredikan Matt 5-7, ”Den som hör dessa mina ord och 

handlar efter dem är som en klok man som bygger sitt liv på berggrund” (Matt 

7:24).  

 

 

 

 

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 

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

Lö 13/11 
Skänningekonferensen 
kl 14.00 i församlingshem 

kl 17.00 Hela kyrkan 

sjunger 
Sö 14/11 

kl 11.00 Vårfrukyrkan, 

Musikal. 
 

Fr 19/11 kl 10.00 

Andakt: Kolonigatan. 
 

Sö 21/11 kl 18.00 

Ro för själen 
 

To 25/11 kl 14.00 

Bibelstudie: Jesus 

är…!  

 

 

 

 

 
 

Sö 28/11 1:a advent, 

Gudstjänst, kl 10.00 

Harmoni, Mats 

Wedberg. 
 

Ti 30/11 kl 14.30 

Dagledigträff 

Adventskaffe 

 
 

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

Bibelstudie: Jesus 

är…! 

To 16/12 kl 14.00 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

14/11, Söndagen före domsöndagen - Vaksamhet och väntan: 

Matt 25:1-13, Sef 3:8-13, Upp 3:10-13 och Ps 139:1-18. 

21/11, Domsöndagen - Kristi återkomst: 

Matt 25:31-46, Jes 65:17-19, 2 Pet 3:8-13 och Ps 102:26-29. 

 

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 

 

Jag förstår liknelsen budskap till mig i vårt svenska vardagsliv: att jag  behöver 

prioritera att först söka Guds rike, Matt 6:33 och lära känna Jesus! I liknelsen om 

brudtärnorna säger brudgummen: ”Sannerligen, jag känner er inte” (Matt 25:12) 

och de kom inte in. Att vara beredd är att lära känna Jesus och be till honom om 

hjälp. 

Här vill jag citera från Ps 139. Vi är kända av Gud och han vill ha en evig relation 

med oss 

Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör. 

Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig, 

när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. 

Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, 

de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. 

Dina tankar, o Gud, är för höga för mig, väldig är deras mångfald. 

Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen, når jag till slutet är jag ännu hos 

dig. Ps 139:14-18 

Jag älskar de sista verserna i Ps 139:23-25 för här ber vi Gud om hjälp att hitta 

hem. 

Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar, pröva mig och känn min oro, 

se om min väg för bort från dig, och led mig på den eviga vägen. 
 

Petrus beskriver också Guds kärlek och omsorg om oss:  

Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan 

att alla skall få tid att omvända sig. …medan ni väntar på Guds dag och 

påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och 

himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya 

himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. (2 Pet 3:9, 12-13). 

Några verser som jag strukit under när jag läste de 

föreslagna texterna för kyrkoåret:  
…Herrens namn skall bli deras tillflykt. 

De som då är kvar av Israel skall aldrig göra orätt 

och aldrig uttala en lögn, falska ord skall aldrig komma ur deras mun. 

Den hjorden skall beta och vila tryggt utan att skrämmas av någon.  

Sef 3:12-13 

Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Upp:3:13 

…’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina 

bröder, det har ni gjort för mig.’ Matt 25:40 

Jag vill avsluta med att vi tillsammans ber, heliga Birgittas bön: 

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

Guds välsignelse! 
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