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Veckans ord, 17-18, 2022 

Den gode herden – Vägen till livet! 
Jag hörde en kvinna säga:  

Jag vill inte föda barn till den här världen  

för det sker så mycket ondska. 

Sker det bara ondska i världen?  

Se det goda!  
Har du tänkt på så mycket gott som sker hela tiden. Människor som ger för 

att andra ska få. Tänk på alla fruktträd och grödor som växer i Guds goda 

skapelse. Tänk på vackra utsikter över skogar, berg och sjöar. Tänk på alla 

hjälporganisationer som arbetar för att andra ska få det bättre. Tänk själv ut 

fler goda saker som sker i skolor, sjukvård, stadsplanering mm. Se det goda! 

Gör det goda! 

Jesus säger: jag är den gode herden! Jesus vill lära oss att leva i godhet och 

kärlek. Jesus är sänd av Gud för att låta godheten växa tills all ondska är 

övervunnen. 

Välj det goda! 
Du och jag har ett val varje stund. Valet är hur jag handlar utifrån det jag 

känner och upplever. Det finns hela tiden valet att handla för att hämnas 

och straffa men också valet att försöka visa kärlek och förståelse.  

Det går snabbt att riva hus, men tar tid att bygga upp. Det är likadant med 

relationer. Det tar tid att bygga upp goda och förtroendefulla relationer men 

snabbt att förstöra relationer genom onda handlingar. 

Ge kärlek och förlåtelse! 
Hur bygger man Guds rike? Gud rike byggs genom att ta emot förlåtelse från 

Gud och själv förlåta. 

Varför vill Gud förlåta oss, dig och mig? Jo, det är för att Gud älskar oss! Gud 

vill det bästa för hela mänskligheten och hela skapelsen (naturen).   

Tänk dig att ditt barn lånar din bil, barnet krockar och bilen blir förstörd, 
barnet klarar sig och du känner bara glädjen över att barnet lever, bilen är 
inte alls viktig i jämförelse med att barnet lever. På liknande sätt tänker Gud 
om oss. Gud vill inte att en enda av oss ska gå under, han älskar oss. Gud vill 
att vi ska vända om till honom och följa kärlekens väg. Älska Gud och älska 
människor.  

Älska Gud och älska din nästa 
Sammanfattningen på bibelns budskap är Luk 10:27 med parallellställen,      

3 Mos 19:18, 5 Mos 6:5, Matt 22:37ff, Mark 12:30ff, Rom 13:9 och Gal 5:14. 

 

Han svarade: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och 
med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, 
och din nästa som dig själv.”(Luk 10:27) 

 

 

 

 

Program 
 

Varje torsdag: 

Andakt Bokcafe kl 9.30 

Sittgympa kl 10.00 
 
 

Varje onsdag  

Träffa pastorn kl 17.00 

Andakt kl 18.00 

OBS! 

Onsdag 4/5 

Inget Träffa pastorn och 

Andakt, Pastorn är på 

medarbetardygn 4-5/5 

 

Fr 29/4, kl 10.00. 

Andakt: Änggården. 
 

Lö 30/4, kl 9.00. 

Städdag: Lilla Örnsnäs, 

medtag kratta och fikakorg. 
 

Sö 1/5, kl 17.00 

Sånger i vårens tid: kören 

Harmoni. 
 

Kom och va med! 

Lö 7/5, kl 10-12 

Natur-Skoj 

 

Sö 8/5, kl 10.00. 

Gudstjänst, Magnus och 

Zenita Kazen. 
 

Fr 13/5, kl 18.00  

Alphakväll: Alla är 

välkomna! 

”Vem är Jesus” vi äter, ser 

ett filmföredrag och 

samtalar. Anmälan senast 

8/5 sms eller telefon 076-

1125978 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Gud älskar dig! 
Gud ser oss alla som sina älskade barn. Läs Matt 18:1-5, 10-14. Här beskrivs hur 

stor Guds kärlek är till varje barn.  

Jag läser in varje människa som Guds älskade och saknade barn. Som människor 

räknas vi alltid som våra föräldrars barn hur gamla vi än blir. Så tänker jag om Gud 

också även om vi har valt bort Gud har inte Gud valt bort oss.  

Jag har läst och hört liknelsen om det förlorade fåret, Matt 18:12-14, många 

gånger men nu uppmärksammade jag vers 14 där det står, ” Så är det också er 

himmelske faders vilja att ingen av dessa små skall gå förlorad.” Det finns bara en 

mänsklighet oberoende av nationalitet, ras, religion, mm. Gud älskar oss alla och 

vill att vi alla ska få leva i hans kärlek.  

Kyrkoårets texter för 1/5 och 8/5. 
Läs texterna om den gode Herden 1/5 och vägen till livet 8/5. Texterna berättar 

om Guds och Jesu kärlek till oss.  

Psalm 23 har hjälpt och tröstas många, även mig. Herren är min herde, han vill det 

bästa för mig och även när livet är tufft är han med även där och hjälper. Jag 

skriver ut psalm 23: 

 
En psalm av David. 

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. 

Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. 

Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. 

Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, 

ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. 

Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, 

du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden. 

Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv,  

och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever. 

 

När du har läser kyrkoårets texter, fundera över: 
Den gode herden – Vad betyder det för dig? Vad betyder det för mänskligheten? 

Vägen till livet – Om Jesus är vägen till livet, hur gör man för att följa den? 

 
 

 
 

 

Se Tankar för veckan, 

Facebook:  

Missionskyrkan Skänninge. 

YouTube:  

Skänninge Missionskyrka.       

hemsidan: 

https://equmeniakyrkan.se/sk

anninge/tankar-for-veckan/ 

 

Guds välsignelse! 

 

Kyrkoårets texter. 
1/5 3:e söndagen i påsktiden – Den gode herden: Hes 34:23-31, Heb 13:20-21, Joh 10:11-16 och Ps 23.  

8/5 4:e söndagen i påsktiden – Vägen till livet: Syr 28:3-7, 2 Kor 4:16-18, Joh 14:1-14 och Ps 147:1-7.  

 

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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