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Veckans ord, 3-4, 2022 

Jesus skapar tro, Jesus är vårt hopp! 
Framtiden är alltid oviss. Ser vi tillbaka kan vi hela tiden se, så här skulle vi gjort, 

det hade varit bättre. Det är alltid enklare att vara efterklok för då har vi facit på 

hur det blev. Men livet levs inte baklänges vi behöver vandra framåt. Hur gör vi 

det på bästa sätt? 

Vi går inte ensamma i denna värld, Gud vill leda oss. Jesus sa, jag är med er alla 

dagar till tidens slut (Matt 28:20). 

Jag fick ”The Message på svenska” en bibelöversättning med ett förklarande 

språk och citerar 1 Kor 14:1 från den. (Läs gärna och jämför texten med 

översättningen i Bibel 2000 eller Folkbibeln.)  

Älska som om det gällde livet – för det gör det!  

Ge er hän åt gåvorna Gud ger er.  

Försök först och främst att förkunna sanningen från Gud. 

 

Vi får veta att Corona åter sprider sig och vi får vara försiktiga och hålla avstånd, 

mm. Vi har börjat år 2022 och undrar, hur blir det här året? Ja det vet vi inte. Då 

är det skönt att få lita på Gud som har skapat himmel och jord.  

Använd kunskapen i kärlekens tjänst. 
Jag menar inte att vi ska blunda för den verklighet vi har. Vi behöver handla efter 

bästa förstånd och använda den kunskap vi har till att göra gott. Vi behöver 

använda medicinsk kunskap, använd historisk kunskap, använd vetenskaplig 

kunskap och påverka politiskt för att få en bättre tillvaro för alla människor och 

naturen. Men jag vill också peka på det allra viktigaste,  att vända sig till Gud som 

har skapat hela vår värld och älskar oss. Gud vill visa oss rätt väg att handla och 

leva.   

Psaltaren 121: En vallfartssång. 

Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp? 

Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. 

Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg. 

Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel. 

Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida. 

Solen skall inte skada dig om dagen, inte månen om natten. 

Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. 

Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. 

 

Psaltaren 36:6-10. 

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. 

Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. 

Herre, du hjälper både människor och djur. 

Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. 

De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. 

Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. 

 

 

 

 

 

Program 
 

Varje onsdag: 

Träffa pastorn kl 17.00 

Andakt kl 18.00 

 

Varje torsdag: 

Andakt Bokcafe kl 9.30 

Sittgympa kl 10.00 

 
 

 

Sö 23/1, kl 10.00. 

Ekumenisk gudstjänst i 

Missionskyrkan, Anna-

Karin Horner. 

 

Årsmöte,  

Lö 29/1 2022 kl 14.00. 

för församlingens 

medlemmar. 

 

Sö 30/1, kl 10.00. 

Gudstjänst Årshögtid, 

Nattvard. 

 

Sö 6/2, kl 15.00. 

Gudstjänst Carl-Olov 

Hultby. 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Gud är livets källa. 
Livet är kärleken till Gud och kärleken till varandra. Livet handlar om den eviga 

kärleken från Gud. Gud har genom Jesus gett oss förlåtelse för alla våra 

kärlekslösa handlingar mot Gud och medmänniskor. Gud, livets källa och 

kärlekens källa vill föda oss på nytt till Guds barn, genom Guds nåd får vi ta emot 

den gåvan. Paulus skriver: Gal 2:16 

Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan 

genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus 

Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom 

laggärningar, ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig.  

I mötet med Guds kärlek ser vi vårt värde som älskade barn till Gud. Vi ser också 

vårt behov att låta Gud tvätta oss rena från vår egoism så att vi kan spegla Guds 

kärlek till vår omvärld. Gud gläder sig när vi vill vandra vid hans sida och formas 

till vårt sanna jag, Guds barn. 

Paulus fortsätter: Gal 2:20-21 

men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så 

långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har 

älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd; om lagen 

kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö. 

Vi ber: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 för 23/1 och 30/1. 

Ta dig tid att läsa och ta in det texterna berättar. 
23/1 3:e söndagen e. trettondedagen - Jesus skapar tro:  

Joh 4:27-42, Jes 45:22-24, Gal 2:16-21 och Ps 36:6-10. 

30/1 4:e söndagen e. trettondedagen - Jesus är vårt hopp:  

Joh 5:1-9, Jes 40:26-31, Jak 5:13-16 och Ps 107:28-32. 

 

 

 

 

 

Guds välsignelse! 

Jesus kär, var mig när  

och livets väg mitt hjärta lär.  

När dagen gryr, när natten skymmer,  

Jesus kär, var mig när. 

 

Håll du mig tätt vid dig  

och jämna för min fot din stig.  

I glädjen och i sorgen lika,  

håll du mig tätt vid dig. 
Lina Sandell, ps 184. 
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