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Veckans ord, 51-52, 2021 
Guds budskap är ord som formas till handlingar, till liv, till omsorg, till kärlek.  

Julen är här och hur vi firar, mår och tänker om Jul och Nyårstid är väldigt olika. 

Vad är Jul och Nyår för dig? Vad känner du för känslor inför Jul och Nyår? Känner 

du glädje, sorg, förväntan, trötthet, ensamhet eller hopp? Jag tror att vi kan ha 

många olika känslor och upplevelser av vad jul och nyår innebär. 

Jul och Nyår är högtider för att vi ska se ljus och nya 

möjligheter. 
Ofta hinner vi inte med att tänka på verkligheten utanför alla måsten som vi har. 

Jul firas när dagarna börjar blir längre och ljusare. Nyår firar vi för att visa att nu 

startar vi på nytt, ett nytt år med nya möjligheter. 

Som kristna firar vi julen för något mycket viktigare, vi firar att himlens och 

jordens kung, Jesus Kristus är född. En kung som styr nu och ska styra för alltid, 

det har Gud bestämt och lovat. 

Vem styr? 
Kan vi se att Jesus, Guds son styr nu? Det är svårt om vi bara tittar på det som 

skriker högst. Vi ser så mycket av katastrofer, naturförstöring, krig, mord, 

misshandel, global uppvärmning och människor som utnyttjar andra människor 

för att själv tjäna pengar på det. Guds rike är annorlunda. 

Guds rike kommer inte med tvång utifrån utan genom att Jesu kärlek flyttar in i 

våra hjärtan. Vi får genom Jesu kärlek hjälp att vilja handla kärleksfullt. Vi inser 

att hela skapelsen (naturen, universum) är Guds. Vi förstår att den kärlek som 

Gud älskar mig med också är lika stor för alla människor och att Gud vill det bästa 

för alla. 

Jesus bygger sitt rike, människa för människa, genom att förvandla våra liv, vårt 

sätt att tänka och handla. Jesus sa, jag har inte kommit för att bli tjänad utan för 

att tjäna och ge mitt liv till lösen för många (Matt 20:28). Jesus säger vidare: Den 

som gör min himmelske faders vilja är min bror syster och mor (Matt 12:50). 

Jesus bygger sitt rike som en stor och god familj utan geografiska och andra 

gränser. Tillhör vi Jesus, tillhör vi Guds familj, så byggs Guds rike här på jorden.  

Bibeln hjälper oss att se Gud och sonen Jesus. 
Kyrkoårets texter är ett sätt för oss att varje år få påminnas om vem Jesus är och 

vad Gud har gjort för oss genom Jesus. Kyrkoårets texter finns i tre årgångar och i 

år läser vi årgång två. Ta dig gärna tid att läsa och fundera över budskapet i 

texterna som är föreslagna under Jul och Nyår med rubrikerna: Den heliga 

natten – Jesu födelse – Martyrerna –  I Jesu namn – Guds hus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

 

Andakt Bokcafe kl 9.30 

Varje torsdag 

Stängt 23/12, 30/12 

och 6/1 2022 

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

 

Lö 25/12,  

Julotta, kl 7.00 

Mats Wedberg, 

Harmoni. 
 

 

Gott Nytt År 2022 

Fr 31/12 Ekumenisk 

Nyårsbön, kl 17.00, 

Vårfrukyrkan. 

 

Sö 2/1 

Gudstjänst, kl 10.00, 

Mats Wedberg, 

Välkomnande av 

medlemmar. 

 

To 6/1 Julfest, kl 15.00. 

 

Sö 16/1, Ro för själen, 

kl 18.00.  

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

24/12 Julnatten - Den heliga natten Luk 2:1-20, Jes 9:1a, 2-7 och Heb 1:1-6. 

25/12 Juldagen - Jesu födelse Joh 1:1-14, Luk 2:1-20, Jes 9:2-7, 1 Joh 1:1-4 och Ps 72:1-7.  

26/12 Annandag jul - Martyrerna Luk 12:49-53, Jer 20:7-11, Apg 7:55-8:8 och Ps 46:1-8.  

1/1 2022 Nyårsdagen - I Jesu namn Luk 13:6-9, Jes 49:13-16, Heb 13:5-8 och Ps 121.  

2/1 2022 Sö. e. nyår - Guds hus Mark 11:15-19, Jes 55:5-7, Rom 12:1-2 och Ps 84:2-5. 

 

 

God Jul 
och 

Gott Nytt År 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Ett ord att med Andens hjälp leva efter. 
 

 

 

 

 

 

 

Hör gärna av dig! 
mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 

076-112 5978 

 

 

 

 

Vad ser du i texterna? Ser du vanliga människor som möter Guds härlighet? Vad 

hade du tänkt om du var Josef, Maria eller herde? Vad väcker texterna för frågor 

hos dig? Ser du något nytt som du inte tänkt på tidigare?  

Låt Bibelns texter visa dig vem Gud är och vem du är.  
Nya Testamentet berättar vad som skedde när Jesus kom från Gud. Hur vanliga 

människor, Maria och Josef, fick älska Guds son, Jesus, som sitt eget barn. Som 

vuxen visar Jesus genom sitt liv, predikningar och böner hur vi ska leva. Jesu 

lärjungar inser efter Jesu död och uppståndelse att han lever och är kung i 

himlen och på jorden. Nya Testamentet berättar vidare hur den kristna tron 

sprids från människa till människa genom den heliga Anden. Det började för 

drygt två tusen år sedan, sprids fortfarande genom Bibelns ord, genom den 

heliga Andens ledning och kraft till människor som du och jag och föder oss till 

nytt liv. Det sker över hela vår jord i länder där kristendomen äras och i länder 

där den förföljs. 

Gud talar till oss genom Jesus. 
Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder 

genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom 

sin son [Jesus], som han har insatt till att ärva allting liksom han också har 

skapat världen genom honom. Och han [Jesus], som är utstrålningen av Guds 

härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt 

ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i 

höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han 

har fått i arv är förmer än deras. Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel:  

Du är min son, jag har fött dig i dag,  

eller: Jag skall vara hans fader, och han skall vara min son. 

Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han: 

Alla Guds änglar skall hylla honom. (Heb 1:1-6) 

Gud berättade i förväg om Jesus genom profeter. 
Ty ett barn har fötts, en son är oss given. 

Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: 

Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste. 

Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns 

för Davids tron och hans rike. 

Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för 

evigt. 

Herren Sebaots lidelse skall göra detta. (Jes 9:6-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom 

förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det 

som är gott, behagar honom och är fullkomligt. (Rom 12:2) 

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

