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Veckans ord, 1-2, 2022 
Nu skriver vi år 2022. Ett nytt år och vi hälsar varandra god fortsättning. Livet 

pågår. Barn föds, andra människor har levt färdigt. Vad är det för drömmar, 

bilder, idoler och tankar som formar ditt liv? Jag citerar Astrid Lindgren:  

“Men tänk ändå, det finns ju inga upplevelser som kan mäta sig med dem man 

har i barndomen, tänk om folk då kunde förstå hur viktigt det är just med 

allting som rör barn, deras böcker, deras filmer, deras musik, allt, allt. 

Eftersom det formar dem för hela livet.” 

Astrid Lindgren i brev till väninnan Louise Hartung, 6 februari 1963 

Vi formas som barn. Vi får med oss tankar, drömmar, känslor. Livet slutar inte 

med barndomen. Jag upplever hur jag hela tiden påverkas av hur jag blir bemött, 

hur miljön är där jag lever och av de personer som är duktiga på att argumentera 

för sina åsikter. Varje dag påverkas jag av det jag läser, hör, ser och är med om.  

Vems tankar styr hur jag tänker, och handlar? Vad bär mitt sätt att leva för frukt? 

Astrid Lindgren har insett att barn påverkas och formas. Jag har hört att idrottare 

brukar visualisera sin framgång innan det har skett, för att kunna nå framgång på 

riktigt. De tänker på och fantiserar om hur de har vunnit, hur de hoppar över 

ribban och hur de jublar efter segern. De behöver inte bara träna fysiskt på att 

segra utan också tänka tanken på hur det ska gå till och i fantasin se det ske. 

Jesu dop och livets källa! 
Längst ner på andra sidan av veckans ord hittar du kyrkoårets texter.  Texten för 

9/1 handlar om ”Jesu dop” och texten för 16/1 handlar om ”livets källa”.  

Har dessa texter något viktigt att säga? Jag tror det! För mig har Bibelns 

berättelser blivit viktigare och viktigare. Bibeln berättar om Gud som skapat 

himmel och jord. Den berättar om Guds kärlek och Guds son, Jesus. Bibeln 

berättar att alla människor är skapade för att leva i gemenskap med Gud. Den 

berättar hur vi kan börja om våra liv och leva inneslutna i Guds nåd och kärlek. 

Bibeln hjälper oss att visualisera och se Guds närvaro. 

Texterna som är föreslagna för Jesus dop är både från Gamla- och Nya-

testamentet. De handlar om Mose som baby i vassen. När han blev 80 år gammal 

förde han Israels folk ut ur Egypten.  Ps 89:28-29 beskriver den kung (Messias) 

som Gud sänder och ska regera i evighet och som vi nu vet heter Jesus. 
 

Luk 3:21-22: När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade 

blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga 

anden kom ner över honom i en duvas skepnad, och en röst hördes 

från himlen: ”Du är min älskade son, du är min utvalde.” 

 

För mig är det ett tydligt tecken med en röst från himlen. Gud bekräftar att Jesus 

är hans son. Johannes döparen hade också fått veta ett tecken. Den han ser 

anden sänka sig över och stanna kvar över är Guds Messias (Joh 1:32-37). Bibeln 

låter oss få kunskap om Guds närvaro, kärlek och seger över ondskan. Vi får till 

och med lära oss att själva tala med Gud (be) Luk 11:1-13, Matt 6:1-18. 

 

 

 

Program 
--------------------- 

Varje torsdag: 

 

Andakt Bokcafe kl 9.30 

 

Sittgympa kl 10.00  

börjar 20/1 

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

Sö 9/1,  

Gudstjänst, kl 10.00.  

 

Sö 16/1,  

Ro för själen, kl 18.00.  

 

On 19/1, 

Träffa pastorn, kl 17-18 

 

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

Böneveckan 2022 

On 19/1, kl 19.00 

Tillsammansbön, i 
Skänninge Missionskyrka. 

Gemensam bön för 

kyrkorna i Mjölby kommun. 

Lö 22/1, kl 9.00 

Frukostträff: Ställ dina 

frågor om kristen tro, till 

Missionskyrkans pastor 

och en präst i Svenska 

kyrkan.  

Sö 23/1, kl 10.00. 

Ekumenisk gudstjänst i 

Missionskyrkan. 

 

Se även annonser hos 

Svenska kyrkan. 

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

 

 

Kallelse till årsmöte,  

Lö 29/1 2022 kl 14.00. 

för församlingens 

medlemmar. 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/


Skänninge Missionskyrka  
Pastor: Mats Wedberg  
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Tack för din gåva  

till Skänninge 

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

076-112 5978 

 

 

 

 

Livet källa! 
Livets källa ett flöde som Jesus ger!  

Joh 4:13-14: Jesus svarade: ”Den som dricker av det här vattnet blir törstig 

igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. 

Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.”  

Läs hela sammanhanget från Joh 4:1-42. Vad händer? Vem säger Jesus att han 

är? Vem säger folket att Jesus är? Vad händer med kvinnan? Vad äter Jesus? 

 

I Jesaja 55:1-4 profeterar Jesaja om vatten och mat.  Lyssna på mig, så får ni äta 

gott, lyssna, så får ni liv. Jag uppfattar att Jesus är den Jesaja profeterade om 

som ger oss livets vatten, livets källa.  

Jes 55:1-4: Kom, alla ni som törstar, kom hit och få vatten, 

kom, även om ni inte har pengar! Förse er med säd, så att ni får äta! 

Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk utan att betala! 

Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd, er lön på sådant som inte 

mättar? 

Lyssna till mig, så får ni äta gott och njuta av feta rätter. 

Kom till mig och hör noga på, lyssna, så får ni liv. 

Jag sluter ett evigt förbund med er, den nåd jag visat David skall bestå. 

Honom gjorde jag till ett vittne för folken, till furste och härskare över dem. 

 

När jag läser om kvinnan i Joh 4:1-42 anar jag att Jesus vill möta oss alla 

personligt. Judar pratade inte med samarier, de var fiender. Män pratade inte 

med kvinnor men Jesus gjorde det. Han till och med bad henne om vatten. Jesus 

sprängde många gränser.  Kvinnan gick ut till brunnen mitt på dagen, troligen för 

att inte möta någon annan, hon hade dåligt rykte.  

 

Vad kan vi lära oss av Jesus när det gäller att möta människor?  Vilka frågor har 

texterna om ”Jesu dop” och ”livets källa” gett dig? Skriv gärna ner dem så kan du 

samtala med någon om dina frågor. Samtalet kan göra att ni tillsammans 

fördjupar er förståelse och kunskap. Det viktiga är inte att förstå allt utan att vi 

är älskade av Gud som tydligt visar sin kärlek till oss genom Jesus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 
 

Kyrkoårets texter,  

ta dig tid att läsa och tänka på vad texterna berättar. 
9/1: 1:a söndagen e. trettondedagen - Jesu dop:  

Luk 3:15-17, 21-22, 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12 och Ps 89:20-29.  

16/1: 2:a söndagen e. trettondedagen - Livets källa:  

Joh 4:5-26, Jes 55:1-4, Upp 22:16-17 och Ps 19:2-7. 

 

Guds välsignelse! 

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

