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Veckans ord, 9-10, 2022 

Mötet med Jesus Kristus 

förvandlar – mig, dig och världen! 
04.00 torsdag 24/2 invaderar Putin med sin arme Ukraina. Med  

anledning av kriget i Ukraina, saxar jag en liten bit av  

Equmaniakyrkans kyrkoledare Lasse Svenssons hälsning. Equmeniakyrkan 

fördömer invasionen och uppmanar till bön för Ukraina. Han skriver:  

 

 

 

 

 

”Jag har också via mail kontaktat ledare för Baptistunionen och Metodistkyrkan i 

Ukraina och uttryck vårt deltagande och berättat att vi ber för dem i denna 

fruktansvärda situation. Det pågår även samtal inom flera av de internationella 

organisationer vi är med i om hur vi kan hjälpa till, och det kommer dessutom 

finnas behov i Ukrainas grannländer för att hantera flyktingströmmen. Därför 

öppnar vi vårt katastrofkonto för bidrag när det gäller kriget i Ukraina. 

Katastroffonden 

Vill du och din församling vara med och bidra, så använder vi vårt bankgiro 900-

3286 eller Swishar till 9003286. Märk gåvan Ukraina.” 

Bön som Lasse Svensson sänder med. 
Kyrie Eleison, Herre förbarma dig; 

Över din skapelse som redan bär så många sår och trauman från krig, men nu 

leds in i ännu ett. 

Vi ber om beskydd över barn och unga; över de oroliga och de sörjande, 

över dem som måste stanna hemma och dem som måste fly. 

Vi ber för de medmänniskor som nu är soldater i fält; För de rädda, de 

målmedvetna, de sårade, de sörjande och för deras anhöriga. 

Vi ber för politiska ledare; vi ber om insikt och omvändelse för dem som beordrar 

krig och om uthållighet och mod för dem som sliter för att hitta fredliga 

lösningar. 

Vi ber för naturen; för jorden som riskerar rivas upp, träden som hotas av 

fällning, vattendragen som kan bli nedsmutsade. 

Vi ber för kyrkorna i Ukraina. Och vi ber för oss själva; Du som kallat oss att dela 

ditt bröd och din fred. 

Visa oss hur vi kan bidra till fred och frid och vilken omsorg vi nu behöver visa 

medmänniskor i nöd, nära och långt bort. 

Herre förbarma dig. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen. 

 

 

 

 

Program 
 

Varje onsdag: 

Träffa pastorn kl 17.00 

Andakt kl 18.00 

Vecka 11, onsd. 16/3 

inställt, pga. retreat för 

pastorn. 
 

Varje torsdag: 

Andakt Bokcafe kl 9.30 

Sittgympa kl 10.00 

 
 

 

OBS!  Inställt: Lö 5/3, 

Frukosträff med Daniel 

Röjås. 

 

Sö 6/3, kl 10.00. 

Gudstjänst, Mats 

Wedberg. 

 

Sö 13/3, kl 10.00. 

Gudstjänst, Nattvard, 

Mats Wedberg. 

 

Sö 20/3, kl 18.00. 

Ro för själen,  

Birgitta Gunnarsson. 

 

Kom och va med! 

Premiär! Natur-Skoj 

Lö 26/3, kl 10-12 

 
 

OBS tiden! 

Sö 27/3, kl 15.00. 

Gudstjänst, offerdag för 

pastor och 

diakonutbildning, 

predikan, Kasra Saadat 

och information, Cissi 

Hagevi. 

 

 

 

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 

076-112 5978 

 

 

 

 

Prövningens stund – Den kämpande tron 
Kan kyrkoårets rubriker vara mer aktuella än ”prövningens stund” och ”den 

kämpande tron”? Vi har gått igenom två år av Coronapandemi över hela jorden, 

smittan är inte borta men vi kan leva mer och mer normalt. Jag kände äntligen! Så 

skönt! Och knappt fick vi andas ut innan kriget började i Ukraina. Varför Gud? Vi, 

åtminstone jag, känner mig maktlös inför det som sker. 

Dina tankar är inte Guds utan människors! 
Petrus såg inte Guds plan hur hela världen skulle räddas genom Jesu död och 

uppståndelse. Han såg mänskligt och tänkte: varför ska Jesus behöva lida och dö. 

Tänk om Jesus lyssnat på Petrus, då hade inte jag och du kunnat ta emot Guds nåd 

och förlåtelse genom Jesus Kristus. 

Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege 

sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och 

de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog 

honom då avsides och började förebrå honom och sade: ”Må Gud bevara 

dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig.”  Men Jesus vände sig om 

och sade till Petrus: ”Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för 

dina tankar är inte Guds utan människors.” (Matt 16:21-23) 

Vi kan känna oss maktlösa över kriget i Ukraina och följderna som det får för så 

många människor. Men för Gud är allting möjligt (Luk 1:37)och Jesus lär oss be till 

Gud: Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, som den sker i himlen (Matt 

6:10). Vi får ta emot Guds godhet och förlåtelse och be att Guds vilja får ske med 

ett fredens och kärlekens rike. Låt oss be och arbeta för fred och kärlek i mötet 

med alla människor. Jag klarar det inte i min egen kraft och förstår inte hur det ska 

gå till, men litar på att för Gud är allting möjligt. 

En vallfartssång, Ps 130. 

Ur djupen ropar jag till dig, Herre. 

Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig! 

Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? 

Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. 

Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. 

Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, 

än väktarna efter morgonen. 

Hoppas på Herren, Israel,  

ty hos Herren finns nåd och makten att befria. 

Han skall befria Israel från alla synder.  

I Jesu avskedstal till lärjungarna Joh. kapitel 14-17.  
Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men 

var inte oroliga, jag har besegrat världen.” (Joh 16:33) 

 

 
 

 

Se Tankar för veckan, 

Facebook:  

Missionskyrkan Skänninge. 

YouTube:  

Skänninge Missionskyrka.       

hemsidan: 

https://equmeniakyrkan.se/sk

anninge/tankar-for-veckan/ 

 

Guds välsignelse! 

Kyrkoårets texter. 
6/3 1:a söndagen i fastan - Prövningens stund:  

Matt 16:21-23, 1 Mos 4:3-7, Jak 1:12-15 och Ps 31:2-6.  

13/3 2:a söndagen i fastan - Den kämpande tron:  

Luk 7:36-8:3, 1 Kung 19:1-8, 1 Kor 10:12-13 och Ps 130. 

  

Be för Natur-Skoj! 
Börjar lö 26/3, kl 10-12. 

Be att vi får nå barn  

och vuxna  

med Jesu kärlek! 
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