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Veckans ord, 47-48, 2021 

Ett nådens år – Guds rike är nära! 
Vad är det som händer? Vem ska vi skylla på, det måste vara de andras fel! Det är 

de här kriminella, knarkarna, flyktingarna, cheferna som inte lyssnar och 

politikerna som inte vill det jag behöver. Varför ser värden ut som den gör? 

Naturen utarmas och arter dör ut. Människor lider och måste fly för att ha en 

chans att överleva. Vad är det som är fel? 

Guds rike är inom er (Luk 17:21) 
Naturen och människorna saknar Guds kärlek. Vi handlar inte i kärlek efter Guds 

vilja. Se jag vill bära ditt budskap Herre, är namnet på Equmeniakyrkans 

insamling till internationellt arbete, det som tidigare hette insamling till yttre 

mission. Vi behöver människor som bär ut Jesu budskap, i våra hem, Sverige och 

Världen. 

Guds rike är nära – så nära att du och jag kan bära ut det idag. Jag har väl inget 

jag kan bära ut, kanske du tänker? Nej, det är inte heller ditt eller mitt budskap vi 

ska bära ut, utan Guds budskap. Du och jag behöver ta emot Guds kärlek genom 

Jesus Kristus, eller du och jag behöver låta oss bli tvättade och få ett utflöde av 

Gud kärlek i vårt sätt att handla och tänka.  

Vi är beroende av Gud och varandra. 
Jesus sa vad ni har gjort mot en av de minsta, som är mina bröder (syskon), det 

har ni gjort mot mig (Matt 25:40). Att vi älskar Gud visar vi med hur vi handlar 

och tänker om varandra, tiggare, flyktingar, barn, äldre, besvärliga tonåringar, 

kriminella, knarkare och onda människor. Jesus sa, bed för dem som förföljer dig, 

till och med, älska dina fiender (Matt 5:44). Guds rike är nära, men vill jag handla 

efter Guds vilja? I Matt 5:38-48 talar Jesus om att handla efter Guds vilja. Klarar 

jag av det? Nej det gör vi inte i egen kraft.  

Jesus är också beroende. 
Det är därför Jesus kom som ett embryo, barn, flykting med fosterpappan Josef 

och mamman Maria som den viktiga och skyddande miljö där Jesus fick växa upp 

och utvecklas. Jesus var beroende av hjälp och stöd av Gud sin Far, Maria och 

Josef. Jesus sa: jag har inte sagt något av mig själv utan Fadern har gett mig vad 

jag ska säga (Joh 12:49). 

Precis som Jesus är beroende av Gud sin Fader, är vi också beroende av Jesus, 

som lever i en gemenskap med Gud Fadern och den heliga Anden. Vi behöver 

fyllas av Guds kärlek och se människor och naturen med Guds kärleksfulla ögon.  

Du och jag behöver se oss själva i Guds kärleksfulla ögon. Du vet väl om att du är 

värdefull. Vi är alla unika, skapade som Guds avbild i vår mångfald av utseenden, 

intressen och förmågor. Varandras gemenskap och stöd behöver vi. Guds rike 

bygger vi genom vårt vardagsliv, våra handlingar och beslut. Se jag vill bära ditt 

budskap Herre (Jesus) – ska vi låta det bli mitt och ditt ständiga Jul och 

Nyårslöfte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2/12 sista gången för 

terminen. 

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

Sö 28/11 1:a advent, 

Gudstjänst, kl 10.00 

Harmoni, Mats 

Wedberg. 
 

Ti 30/11 kl 14.30 

Dagledigträff 

Adventskaffe. 
 

Sö 5/12, kl 10.00 

2:a advent, 

Gudstjänst, nattvard, 

Mats Wedberg. 
 

To 9/12, kl 19.00 

Tillsammansbön, 

Folkungakyrkan 

Väderstad. 
 

Fr 10/12 Andakt: 

Änggården, kl 10.00. 

Ängen, kl 11.00. 
 

Sö 12/12 3:e advent, 

Gudstjänst, kl 10.00, 

Laisa Engholm, 

Välkomnande av 

medlem. 
 

To 16/12 kl 14.00 

Bibelstudie: Jesus 

är…! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

28/11, 1:a söndagen i advent - Ett nådens år: 

Joh 18:36-37, Matt 21:1-9, Sak 9:9-10, Upp 3:20-22 och Ps 24. 

5/12, 2:a söndagen i advent - Guds rike är nära: 

Matt 13:31-34, Jes 35:1-10, Jak 5:7-11 och Ps 85:9-14. 

 

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 

 

 

 

 

Vi ber:  
Jesus, tvätta oss rena inifrån våra allra innersta tankar och känslor. Hjälp oss att 

kunna älska som du. Tack, för att du lovat vara med oss alla dagar (Matt 28:18-

20). Led oss genom ondskan och mörkret i vår tillvaro. Hjälp oss att lysa som ljus 

med din kärlek. Amen. 

Kyrkoårets texter. 
Jag har valt ut några av texterna för första och andra advent som jag skriver ut 

här nere. Slå gärna upp resten av texterna och lyssna på budskapet även i de 

texterna. 

Jesus är kungen i Guds rike. 
Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! 

Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. 

I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. 

Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. 

Krigets vapen skall förintas. 

Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, 

från floden till världens ände. Sak 9:9-10 

Jesus svarade: ”Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till 

denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli 

utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag.” Pilatus frågade: ”Du 

är alltså kung?” Jesus svarade: ”Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts 

och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den 

som hör till sanningen lyssnar till min röst.” Joh 18:36-37  

Guds rike - Himmelriket.  
Han [Jesus] lät dem höra en annan liknelse: ”Himmelriket är som ett 

senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när 

det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens 

fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.” 

Han använde också en annan liknelse: ”Himmelriket är som en surdeg som en 

kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat.” Matt 13:31-33 

Lyssna på Jesus, Guds Son!  
Jag vill höra vad Gud säger. 

Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna och för de redbara. 

De som fruktar honom har nära till hans hjälp, hans härlighet bor i vårt land. 

Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra. 

Trofasthet spirar ur jorden, rättvisa blickar ner från himlen. 

Herren själv ger allt gott, vårt land ger sin gröda. 

Rättvisa går framför honom, fred och välgång i hans spår. Ps 85:9-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

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

