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Veckans ord, 19-20, 2022 
Att umgås med Gud är att bli människa, mänsklig.  
Att växa i tro  och bönen är rubriken för kyrkoårets texter 15/5 och 22/5.   

Det är inte alltid lätt att be. Vad ska man säga, hur ska man göra? Jag tycker 

inte det är lätt att ringa telefonsamtal bara föra att prata. Min fru säger, det 

är bara att ringa, men jag undrar vad jag ska säga och hur kommer det 

uppfattas. 

Jag samtalade med en kvinna som berättade: Jag kunde inte be, jag hade fått 

kramp. Hon är utbildat diakon. Jag har tidigare mött personer som är med i 

en kristen församling sen många år som sagt till mig, jag kan inte be.  

Hur är det för dig? Hur tänker du om bön till Gud? Att växa i tro har det 

något med bön att göra? Jag tror det.  

Umgås. 
Hur gör vi för att lära känna en människa? Vi pratar, umgås och gör saker 

tillsammans. Det är likadant att växa i tro, det är att prata, umgås och göra 

saker tillsammans med Gud.  

Växa i tro handlar inte om hur stor min teoretiska eller teologiska kunskap 

om Gud är. Växa i tro är att lära känna Gud och Guds stora kärlek. Den kärlek 

som ger oss nåd och förlåtelse. Vi får möjlighet att börja om med våra liv och 

får med Guds hjälp leva i kärlek till Gud och alla människor.  

Att växa i tro är att låta Gud leva i dig, han vill det och gör det när du svarar 

ja till Jesus. När du ber högt eller tänker tyst: Jesus jag vill tro på dig och följa 

dig, jag överlämnar mitt liv i dina händer, då flyttar Jesus in i ditt hjärta.   

Jesus säger i Upp 3:20: 

Se, jag står vid [ditt hjärtas dörr] dörren och bultar. Om någon hör min 

röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom 

och han med mig. 

Att växa i tro är alltså att öppna så att Jesus får komma in i ditt hjärta och 

umgås med dig, äta med dig, leva med dig, sova med dig, gråta och skratta 

med dig. Det handlar om att få en bästa vän som älskar dig och vill det bästa 

för dig. Bön är samtalet, känslan, tankarna som pågår i ditt inre dygnets alla 

timmar, Jesus vet allt och hör allt.  Bön är också stunder när du ger tid för att 

lyssna på Jesus och be tillsammans med andra. Det finns mer i bön till Gud 

än jag beskriver här. 

Jesus är vår bäste vän och Guds son! 
Jesus vill att vi ska leva i hans fullkomliga glädje och ger oss budet att vi skall 

älska varandra. 

Joh 15:10-12 

Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har 

hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. 

Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er 

glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska 

varandra så som jag har älskat er.  

 

 

 

Program 
Varje onsdag  

Träffa pastorn kl 17.00 

Andakt kl 18.00 
 

Varje torsdag: 
Andakt Bokcafe kl 9.30 

Sittgympa kl 10.00 

terminsavslutning 19/5 
 
 

 

Sö 15/5, kl 10.00 

Gudstjänst, Nattvard:  

Mats Wedberg. 
 

Kom och va med! 

Lö 21/5, kl 10-12 

Natur-Skoj 

 

Sö 22/5, kl 18.00. 

Sånggudstjänst: 

Metusalem från Norge. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sö 29/5, kl 10.00 

Friluftsgudstjänst för barn 

och vuxna, Lilla Örnsnäs:  

Mats Wedberg, ta med 

fikakorg och stolar. 

 

Sö 5/6, kl 10.00. 

Pingstgudstjänst: kören 

Harmoni, Mats Wedberg. 

 

 

 

Må 6/6, kl 9.30-16.00 

Våffelfika Nationaldagen. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Bön 
Varför ska jag be till Gud?  

Vad vill Gud mig?  

Gud vill rädda skapelsen, dig och mig in i sin eviga kärlek. I Bibelns första kapitel 

står skapelseberättelsen. Gud skapade och gjorde allting gott, 1 Mos 1:4, 10, 12, 

18, 21, 25. ” Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och 

det blev morgon. Det var den sjätte dagen.” 1 Mos 1:31 

I dag när vi hör och ser på nyhetsrapporter informeras vi om krig, naturkatastrofer, 

miljöförstöring. Världen ser inte ut som vid skapelsen när allt var mycket gott. Det 

är istället mycket som inte är gott.  

Gud ger oss framtid och hopp! 
Gud vill att vi åter ska få leva i hans skapelse där allting är mycket gott. Han tvingar 

ingen men längtar och önskar att alla människor ska ta emot Guds kärlek, nåd och 

förlåtelse. Det var därför Gud sände sin son Jesus till oss.  

Ta emot Guds erbjudande till dig! 

Jer 29:11-13  

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag 

skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig skall 

jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat 

söker efter mig.  

 

1 Joh 5:13-15 

Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni skall veta att 

ni har evigt liv. Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om 

något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än 

ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. 

 

 

 Se Tankar för veckan, 

Facebook:  

Missionskyrkan Skänninge. 

YouTube:  

Skänninge Missionskyrka.       

hemsidan: 

https://equmeniakyrkan.se/sk

anninge/tankar-for-veckan/ 

 

Guds välsignelse! 

 

Kyrkoårets texter. 
15/5, 5:e söndagen i påsktiden - Att växa i tro: Joh 15:10-17, Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24 och Ps 98:1-8.  

22/5, Bönsöndagen – Bönen: Luk 11:1-13, Jer 29:11-14, 1 Joh 5:13-15 och Ps 13. 

 

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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