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Mötet med Jesus Kristus 
förvandlar – mig, dig och världen! 
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Veckans ord, 49-50, 2021 

Guds budskap är ord som formas till handlingar, till liv, till omsorg, till kärlek. 

Jesus sa, jag har kommit för att ni ska ha liv och  liv i överflöd (Joh 10:10). 

”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de 

skall ha liv, och liv i överflöd” (Joh 10:10). 

Bana väg för Herren – Herrens moder! 
”Se, jag vill bära ditt budskap, Herre” (psalm 89) är det svar jag uppfattar att 

Maria, Jesu mamma, gav. Hon svarade ja till ängelns budskap till henne med 

orden ”…Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt…” (Luk 

1:38). Josef, Jesu styvpappa, svarade också ja, ”jag vill bära ditt budskap, Herre”, 

genom att gifta sig med Maria och skydda barnet Jesus (Matt 1:13-25). 

Vad bär mitt liv för frukt? 
Jag ställer den frågan till mig själv. Vad lämnar jag för spår efter mig? Vad 

kommer man att minnas av mig? Då blir jag tveksam. Hur ska jag kunna veta det? 

Maria, Jesu mamma, har lämnat djupa bestående spår i världshistorien. Hon 

omtalas i kyrkor över hela vår värld. Vårfrukyrkan i Skänninge heter så som en 

hyllning till Marias trohet, att bära Guds budskap, att bära och älska barnet Jesus.  

Kan jag se min väg? 
Nej, många gånger vet man inte vägen. Jag har flera gånger undrat om jag är på 

rätt väg i mitt liv. Den vägvisaren jag har är Jesus. Hur kan han visa mig vägen? 

Jag tänker att den fråga Jesus ställer till oss är: Älskar du mig? Det kanske är den 

enda fråga som behöver ställas, för i kärleken till Gud, varandra och skapelsen, 

leder oss att handla rätt. Det är i den besvarade kärleken till Jesus som livsresan 

med Jesus börjar och pågår. Gud är kärlekens ursprung och Jesus älskar dig och 

mig, väldigt, väldigt mycket.  

Det är i bönen det pågående samtalet med Jesus som jag får vägledning om nästa 

steg i mitt liv. Livets mål är att få leva i en evig kärleksfull gemenskap med Gud, 

men i min vandring dit behöver jag Jesu kärleksfulla hjälp och stöd.  

Livets väg är kärlek. 
Jag hittade ett citat av Astrid Lindgren där hon, som jag förstår det, beskriver 

Guds rike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

 

Andakt Bokcafe kl 9.30 

Varje torsdag 

Stängt 23/12, 30/12 

och 6/1 2022 

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

Sö 12/12 3:e advent, 

Gudstjänst, kl 10.00, 

Laisa Engholm, 

Välkomnande av 

medlem. 
 

On 15/12  

Träffa pastorn kl 17-18 

Andakt kl 18-18.30 

 

To 16/12  

Bibelstudie, kl 14.00 

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

Sö 19/12 4:e advent, 

Ro för själen, kl 18.00  
 

 

Lö 25/12,  

Julotta, kl 7.00 

Mats Wedberg, 

Harmoni. 
 

 

Gott Nytt År 2022 

Sö 2/1 

Gudstjänst, kl 10.00, 

Mats Wedberg. 

 

To 6/1 Julfest, kl 15.00. 

 

Sö 16/1, Ro för själen, 

kl 18.00.  

 

 

 

  

12/12, 3:e söndagen i advent - Bana väg för Herren: 

Matt 11:12-19, Mal 4:4-6, 2 Pet 1:19-21 och Ps 146:3-9. 

19/12, 4:e söndagen i advent - Herrens moder: 

Luk 1:30-35, Sef 3:14-17, Fil 4:4-7 och Ps 145:8-13. 

 

 

“Ja, jag tror att livets innersta mening är kärlek. Där 

kärlek finns, finns inte våld och maktmissbruk och 

förtryck. Livets mening var nog från början att vi skulle 

leva i kärlek och harmoni med våra medmänniskor och 

i harmoni med naturen, den stora förlösande och 

läkande kraften som vi har fått oss given.”  Astrid Lindgren, 

okänt årtal. Citatet är hämtat ur   skriften "Livets mening", utgiven av Astrid 

Lindgren-sällskapet 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Tack för din gåva  

till Skänninge 

Missionskyrka. 

Bankgiro 244-8991 

Swish 123 394 50 03 

Tack för din gåva  

till Equmeniakyrkans 

internationella 

insamling 1:a advent – 

31 jan 2022. 

Bankgiro: 900-3286 
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Hör gärna av dig! 
mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 

076-112 5978 

 

 

 

Vem ska jag lita på och följa? 
Svaret är: lita på Gud och Guds Son, Jesus. ”Han som har gjort himmel och jord 

och hav och allt vad som finns i dem, han sviker aldrig sina löften” (Ps 146:6). 

 

Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. 

De ger upp andan och blir jord igen, då går deras planer om intet. 

Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren, sin 

Gud. 

Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem, 

han sviker aldrig sina löften. 

Han ger de förtryckta deras rätt, han ger de svältande bröd. 

Herren befriar de fångna, Herren öppnar blinda ögon, 

Herren rätar krökta ryggar, Herren älskar de trogna, 

Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och änkor 

men korsar de ondas planer. Ps 146:3-9 

Jag strök under ”han sviker aldrig sina löften…men korsar de ondas planer”. Gud 

har besegrat ondskan genom Jesu död och uppståndelse. Jesus är kärlekens väg. 

Kärlekens väg går genom mitt och ditt hjärta, ”Se, jag vill bära ditt budskap, 

Herre”. Varje människa som i sitt hjärta och liv bär Jesus kärlek är med om att 

bygga Guds rike och att rädda liv, människor och skapelsen. 

Att vandra med Jesus – att leva var dag med Jesus. 
Vandringen börjar med att du svarar ja, till Jesus och tar emot Jesu kärlek. Där 

börjar en livslång resa där du får lära känna Jesus personligt, som en närvaro i 

ditt liv. Bibeln har gett mig möjlighet att förstå mer och mer om Jesu närvaro i 

mitt liv. En närvaro som är personlig och formar varje person till en gemenskap 

med ett folk, Guds folk och med Jesus själv. 

Här är två bibelord till hjälp i vår vandring med Jesus. 
Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. 

Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat. 

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. 

De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, 

så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. 

Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte.  Ps 145:8-13 

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.  Låt alla människor se 

hur fördragsamma ni är. Herren är nära.  Gör er inga bekymmer, utan när ni 

åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar.  Då 

skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era 

tankar skydd i Kristus Jesus.  Fil 4:4-7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! Skenaån i Skänninge. 
Vårfrukyrkan skymtar fram vid 
lampskenet i mitten av bilden. 
23 nov 2021 
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