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Veckans ord, 15-16, 2022 

Påsken – vår – sol och värme – gemenskap. 
Varför sorg, död på tortyrredskapet korset? Varför behöver Jesus, Guds son, 

som inte gjort något ont, dömas till döden? Varför behövde kungen för Guds 

rike krönas med en törnekrans och sedan dö? 

Pilatus frågar Jesus: vad har du gjort? 
Varför vill de judiska ledarna att du ska dödas, undrar Pilatus? 

Pilatus sade: ”Jag är väl ingen jude. Dina landsmän och 

översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?” Jesus 

svarade: ”Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till 

denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli 

utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag.” Pilatus 

frågade: ”Du är alltså kung?” Jesus svarade: ”Du själv säger att jag är 

kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att 

vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst.” 

(Joh 18:35-37)  

Mitt rike hör inte till denna världen, sa Jesus. 
Jesus är kung över Guds rike tillsatt som kung av Gud själv. Jesus säger till 

lärjungarna när de möter honom levande, efter att han varit död och 

begraven, mig är given all makt i himlen och på jorden (Matt 28:18-20). 

Tidigare hade Jesus svarat på frågan hur man ska be, och gett lärjungarna  

bönen ”Vår Fader”. 

Låt ditt rike komma! 
Så ska ni be säger Jesus i Luk 11:2-4 och Matt 6:9-13. Hur ofta rabblar vi bara 

bönen ”Vår Fader – Fader vår” utan att tänka på vad orden betyder. 

Låt ditt rike komma – Låt Guds rike komma – med Jesus på tronen som har 

all makt i himlen och på jorden (Matt 28:18-20). 

Låt din vilja ske! 
Hur ofta tänker vi på att den bönen gäller allt och överallt, att låta Guds vilja 

ske. Det gäller hur vi vårdar Guds skapelse, naturen, det gäller mina privata 

beslut och politiska beslut. Bönen till Gud: Låt din vilja ske – som i himlen – 

också här på jorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 
 

Varje onsdag: 

Träffa pastorn kl 17.00 

Andakt kl 18.00 

Pastorn semester v16 

Inget Träffa pastorn och 

Andakt onsdag 20/4 
 

Varje torsdag: 

Andakt Bokcafe kl 9.30 

Sittgympa kl 10.00 
 
 

Fr 15/4, kl 10.00. 

Gudstjänst Långfredag,  

Nattvard, Mats Wedberg. 
 

Sö 17/4, kl 10.00. 

Gudstjänst Påskdagen,  

kören Harmoni,  

Mats Wedberg. 
 

On 20/4, kl 19.00 

Tillsammansbön:  

Elim Mantorp 
 

Kom och va med! 

Natur-Skoj 

Lö 23/4, kl 10-12 
 

Sö 24/4, kl 18.00. 

Ro för själen, Inger Stedt. 
 

Fr 29/4, kl 10.00  

Andakt: Änggården  
 

Lö 30/4, kl 9.00 

Städdag: Lilla Örnsnäs, ta 

med kratta och fika. 
 

Sö 1/5, kl 17.00 

Sånger i vårens tid:  

kören Harmoni.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs Lukasevangeliet kapitel 23 och 24 då får du hela sammanhanget från långfredagen till annandag påsk. 

Texterna från Jesaja, Jeremia, Psaltaren, Hosea och Moseböckerna berättar att det här har Gud förutsagt och 

planerat. Apostlagärningarna, Filipperbrevet, Kolosserbrevet berättar om hur Guds rike börjar byggas genom 

den heliga anden och lärjungarna. 
 

Kyrkoårets texter – texter för påsk. 
15/4 Långfredagen – Korset: Luk 23:26-49, Jes 53:1-12, Fil 2:6-8 och Ps 22.  

16/4 Påsknatten - Genom död till liv: Luk 23:55- 24:12, 2 Mos 12:21-28, Kol 2:6-15 och Ps 114.  

17/4 Påskdagen - Kristus är uppstånden: Luk 24:1-12, Hos 6:1-3, Apg 3:14-16 och Ps 118:15-24.  

18/4 Annandag påsk - Möte med den uppståndne: Luk 24:36-49, 5 Mos 18:15-18, Kol 3:1-4 och Ps 16:6-11.  

24/4 2:a söndagen i påsktiden - Påskens vittnen: Joh 21:15-19, Jer 18:1-6, 1 Joh 5:1-5 och Ps 145:1-7. 

  

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 

 

 

 

Fariseer och överstepräster var rädda. 
De var rädda för att alla skulle börja följa Jesus och tro på honom, för då kommer 

romarriket att utplåna Jerusalem och folket. Därför måste Jesus dö ansåg de, Joh 

11:46-52 berättar: 

Men några av dem gick till fariseerna och berättade vad Jesus hade gjort. 

Översteprästerna och fariseerna kallade då samman rådet och sade: ”Vad 

skall vi göra? Den här mannen [Jesus] gör många tecken. Om vi låter honom 

fortsätta börjar alla tro på honom, och då kommer romarna och utplånar 

både vår heliga plats och vårt folk.” En av dem, Kajafas, som var 

överstepräst det året, sade till dem: ”Ni förstår ingenting. Ni fattar inte att 

det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela folket går 

under.” Detta sade han inte av sig själv, utan som överstepräst det året 

talade han profetiskt: Jesus skulle dö för folket, och inte bara för folket utan 

också för att Guds skingrade barn skulle samlas och bli till ett. Från den 

dagen var de fast beslutna att döda [Jesus] honom. 

Är vi också rädda att följa Jesus? 
Vi vill ha fred på jorden men att presentera Jesus som kung över himmel och jord, 

vågar vi det? Vågar vi låta Jesus leda oss, leda våra beslut efter Guds vilja? Vill vi ha 

Jesus som kung över fredens rike, Guds rike, där alla människor är olika men lika 

älskade och värdefulla? Guds rike är kärlekens rike, där kärleken styr. Jesus sa: ”Ett 

nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också 

ni älska varandra” (Joh 13:34). 

Jag känner igen mig i det som fariséerna tänker. Vi gör likadant. Många anser att vi 

måste tala tystare om Jesus. Alla människor tror ju inte på honom. Ska vi få fred på 

jorden måste alla kunna enas, då är det bättre om vi pratar om Gud och då får 

man tänka vilken Gud som helst och då kan vi enas om det.  

Men vänta nu: det är ju många som inte vill tro på någon Gud, vi kanske bara ska 

tala om att vi lever på en gemensam jord som vi måste vara rädda om, om vi som 

mänsklighet ska kunna överleva. Vi försöker själva enas som mänsklighet genom 

att vända oss från den enda som kan rädda oss, Jesus Kristus. Han är den enda 

som visar oss på nåd, förlåtelse, kärlek och evig glädje. Jesus säger: jag är vägen, 

sanningen och livet (Joh 14:6).  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Se Tankar för veckan, 

Facebook:  

Missionskyrkan Skänninge. 

YouTube:  

Skänninge Missionskyrka.       

hemsidan: 

https://equmeniakyrkan.se/sk

anninge/tankar-for-veckan/ 

 

Guds välsignelse! 

Be för Natur-Skoj!  

 

Be att vi får nå barn  

och vuxna  

med Jesu kärlek! 

Be för Ukraina! 

Equmeniakyrkans 

katastroffond 

bankgiro 900-3286 eller 

Swisha till 9003286. 

Märk gåvan Ukraina. 
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