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Veckans ord, 5-6, 2022 

Mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen! 
Hur möter man Jesus? 

Jag uppfattar att många människor tänker så här: 

Jag kan se och förundras över naturens mångfald, skönhet. Jag kan skrämmas av 

vågornas och vindens kraft. Jag kan njuta av vårsolens värme och se kraften i 

solens hetta, hur öknar breder ut sig när solen är het och ingen skugga och 

vatten finns. Jag kan ana att det borde finnas någon eller något som ligger bakom 

allt det jag ser och upplever. Hur vet jag vad jag ska tro? Hur kan jag vara säker?  

Hur vet vi att Bibelns budskap är från Gud?  

 

Mötet med livet. 
Nu har jag ställt två frågor: Hur möter man Jesus och hur vet vi att Bibelns 

budskap är från Gud? Du tycker kanske att det är helt ovidkommande frågor. Du 

har det kanske väldigt bra och tycker att du inte behöver Gud. Eller du kanske 

brottas med följande frågor. Hur ska jag klara mig? Är det någon som bryr sig om 

mig? Jag orkar inte längre för livet är så hopplöst med miljöförstöring, med krig, 

med människor som lurar och utnyttjar mig. Min familj är splittrad jag måste få 

komma bort från det här, få lugn och ro, känna mig älskad, kunna vila och få 

krafter att orka leva. 

 

Mötet med godhet och kärlek.  
Du har kanske inte fått lyckan att bli förälder och hålla ett nyfött barn i din famn. 

I mötet med det nyfödda barnet, hjälplöst, men fantastiskt format, har jag hört 

att många i den stunden förstått och anat vad kärlek är. De har känt när de håller 

det lilla barnet i sina armar att jag ska skydda och hjälpa barnet så det kan leva 

och utvecklas till den person den är. Det är kärlek att vilja det bästa för någon 

annan. 

Någon behöver mig och jag behöver någon. 
I västvärlden har vi översköljts av individualism. Vi börjar nästan tro att vi klarar 

oss ensamma utan hjälp av någon annan, men det gör vi inte, det är en stor lögn. 

Ingen av oss har kommit till utan att tillhöra en familj. Vi har alla gener från våra 

förfäder. Vi behöver alla någon, några som stöttar oss.  

Mötet med ondska och egoism. 
Så här tror jag att människor kan ha det. Jag behöver någon, några att leva med 

och känna tillhörighet hos, som ser mig och frågar efter mig. De människor jag 

hamnar hos eller som jag har som förebilder utnyttjar mig för sina syften, inte av 

kärlek utan, för att kunna få makt, pengar och känna sin egen betydelse över 

andra människor. Jag var ingen för dem, de såg mig som ett medel för sin egen 

egoism. De sa att de älskade mig, men det var sin egen framgång de älskade.  

Mötet med Jesus. 
Hur möter jag Jesus? Jesus finns nära dig och vill komma in i ditt liv och leva med 

dig. Jesus visar oss vad kärlekens makt är. Han gjorde aldrig något för att själv bli 

ärad utan gjorde allt för att ära sin och vår Far (Gud) och visa oss vad kärlek, 

förlåtelse och livet är. 

 

 

 

Veckans ord  

finns att läsa på: 
https://equmeniakyrkan.se

/skanninge/veckansord/ 
 

Program 
 

Varje onsdag: 

Träffa pastorn kl 17.00 

Andakt kl 18.00 

 

Varje torsdag: 

Andakt Bokcafe kl 9.30 

Sittgympa kl 10.00 

 
 

 

Sö 6/2, kl 15.00. 

Gudstjänst Carl-Olov 

Hultby. 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

To 10/2, kl 14.00. 

Bibelstudie. 

 

Sö 13/2, kl 18.00. 

Ro för själen.. 

 

Sö 20/2, kl 10.00. 

Gudstjänst, Nattvard, 

Mats Wedberg. 

 

 

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 

 

 

 

 

Bön. Så här kan du be! 
Jesus: jag skulle vilja lära känna dig och förstå om du är på riktigt. Jag vill möta 

sann kärlek, den som ett litet nyfött barn kan locka fram. Kärleken som är 

beredd att offra sig för att andra ska få möjlighet att överleva, känna trygghet 

och kunna utvecklas till en god människa. 

Bön är att samtala med Gud och Jesus. Bön är gråt, skratt, glädje, vemod, 

hopplöshet, hopp ja alla dina känslor ryms i bönen. Jesus vet allt om dig och dina 

behov men vill höra dina tankar. Livet med Jesus börjar inte med en övertygelse 

att Jesus är på riktigt. Det börjar med att du frågar Jesus i din bön, i din tanke: 

om du finns vill jag lära känna dig och sann kärlek. Du kommer på något sätt att 

ana att Jesus flyttar in hos dig och i Jesu sällskap kommer du att formas till ditt 

sanna och goda jag, det jag som ser och älskar människor, som älskar Guds 

skapelse och vill att Guds godhet ska få nå alla människor. 

Bibeln. 
När du börjar ana Jesu närvaro i ditt liv kommer du att känna igen Jesu närvaro i 

Bibelns berättelser om honom och människorna som mötte honom och levde 

nära honom. Bibeln berättar om Gud som skapat allt och vill att vi ska få leva i 

evig kärlek. Därför lär Jesus oss att be till sin och vår Far (Gud): låt ditt rike 

komma låt din vilja ske på jorden som i himlen (Matt 6:9-13). 

Det är i mötet med Jesus och i andras erfarenheter av 

honom vi börjar se och tro. 
Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom 

Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och 

alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss. (Joh 1:17-18) 

 

 

 

 

 

 

Se filmen! 

Tankar för veckan, 

fredag jämna veckor, 

visas på: 

1) Facebook:   

Missionskyrkan Skänninge, 

2) YouTube:  

Skänninge Missionskyrka, 3) 

hemsidan: 

https://equmeniakyrkan.se/sk

anninge/tankar-for-veckan/ 

 

Guds välsignelse! 

Du som har erfarenheter av Jesus. 
Läs Jona bok, fyra kapitel. Hur skulle du reagerat om du fått Jona uppdrag att gå till 

Nineve och säga att staden skulle förstöras om fyrtio dagar? Skulle du känna dig 

lurad av Gud när inte staden förstördes? Vad säger Guds handlande om Guds 

kärlek? 

Kyrkoårets texter. 
Bland kyrkoårets texter hittade jag Fil 1:9-11, som en text att minnas. Vad ser du 

som du vill komma ihåg eller fundera mer på?  

6/2 Kyndelsmässodagen - Uppenbarelsens ljus:  

Joh 1:14-18, Luk 2:22-40, Mal 3:1-4, 1 Tim 6:13-16 och Ps 138. 

13/2 Septuagesima - Nåd och tjänst: 

Luk 17:7-10, Jon 3:10-4:11, Fil 1:3-11 och Ps 25:4-11. 

 

Fil 1:9-11 

Och min bön är att er 

kärlek ständigt skall växa 

och bli rik på insikt och 

urskiljning, så att ni kan 

avgöra vad som är 

väsentligt och stå rena 

och skuldfria på Kristi 

dag, fyllda av den 

rättfärdighet som är 

frukten av Jesu Kristi 

verk, Gud till ära och pris.  

 

Be för Natur-Skoj! 

Be att vi får nå barn  

och vuxna  

med Jesu kärlek! 

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