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Veckans ord, 23-24, 2022 
När jag nu börjar skriva på ”Veckans ord, 

23-24” har det precis varit 

nationaldagsfirande här i Skänninge och 

över Sverige. 6 juni firar vi att vi är ett fritt 

land med självbestämmande och 

demokrati. Nästa år firar vi 500 år som 

nation och Carl XVI Gustaf firar 50 år som 

Sveriges konung. 

Hur väljer man sin ledare? 
Man väljer vilka ledare man har och sedan får man stå ut med 

konsekvensen. Så sa en Israelisk guide till mig när jag frågande hur han såg 

på konflikten mellan Israel och Palestina. Han menade att de palestinska 

ledarna inte ville ha fred och samarbeta med Israel utan ville utplåna Israel 

som nation och konsekvenserna av ledarnas politik fick det palestinska 

folket lida för. 

I Sverige har vi val 11 september i år och då kan vi välja de partier och 

personer som ska arbeta för vår nations bästa. Demokrati bygger på att vi 

ser till allas bästa och fred byggs genom samförstånd. Använd din möjlighet 

att rösta och engagera dig gärna politiskt för att bygga ett gott och 

kärleksfullt samhälle. 

Vilken ledare ska vi följa? Hur bygger vi Guds rike?  
Paulus skriver: (1 Kor 10:23-24) Allt är tillåtet – men allt är inte nyttigt. Allt 

är tillåtet – men allt bygger inte upp. Sök inte ert eget bästa utan andras. 

Jag fick frågan vilken min favorit-teolog var, när jag läste till pastor. Jag 

svarade, jag har ingen. Jag tyckte att alla teologer jag läst både hade rätt 

och fel i sina framställningar. Hade jag fått frågan i dag skulle jag ha svarat 

Jesus men Jesus är mycket mer än bara en god teolog, lärare, han är Guds 

son.  

När nu Jesus har all makt i himlen och på jorden är det Jesus vi ska följa. 

Men hur följer man Jesus politiskt, nationellt? Här kommer vi ofta in i 

motsättningar. Vi ser ofta kristna och kyrkor på båda sidor i en konflikt. 

Ofta finns det både goda och minder goda tankar i varje parti. Vi behöver 

en egen inre kompas, mitt eget samvete. 

(Apg 21:29)Petrus och 

apostlarna svarade: Man måste 

lyda Gud mer än människor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 
 

Varje torsdag: 

Andakt Bokcaféet kl 9.30 
 

 

Fr 10/6,  

kl 10.00 Andakt, Änggården. 

kl 11.00 Andakt, Ängen. 

 

 

Sö 12/6, kl 18.00. 

Ro för själen: Birgitta 

Gunnarsson. 

 

 

Sö 19/6, kl 10.00 

Gudstjänst, nattvard:  

Mats Wedberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkoårets texter. 
12/6 Heliga trefal. dag, missionsdagen - Gud - Fader, Son och Ande: Matt 28:16-20, 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36 

och Ps 113:1-6.  

19/6 1:a söndagen e. trefaldighet - Vårt dop: Joh 1:29-34, 2 Mos 14:21-22, Tit 3:4-8 och Ps 66:5-12. 

 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Tack för din bön för 

och gåva till Skänninge 

Missionskyrka. 

Bankgiro 244-8991 

Swish 123 394 50 03 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 

076-112 5978 

 

 

När Carl XVI Gustafs höll sitt tal på 

Skansen i Stockholm 6 juni, sa han: 

tänk om det fanns ett tecken på vår 

historia, framtid, demokrati, 

grundläggande fri- och rättigheter 

samt självbestämmande och det 

tecknet finns, sa kungen. Tecknet är 

den blågula korsfanan, den står för 

Sverige och är tecknet för vårt 

gemensamma hem.  

Guds rike har inga nationsgränser, alla människor 

är bröder och systrar. De gemensamma tecknen är 

Jesu tomma kors och den tomma graven. Guds rike 

består av en herde (Jesus) och ett Guds folk. ”Nu 

är ingen längre jude eller grek, slav eller 

fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus” 

(Gal 3:28). 

”Vi är delaktiga i ett uppdrag från Jesus. Han säger: gå ut och gör alla folk till 

lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Lär dem att 

hålla alla de bud jag har gett er. Sedan avslutar Jesus med: Jag är med er alla dagar 

till tidens slut” (Matt 28:16-20). 

Att älska är det största budet och även Jesu bud. 
Jesus svarade: ”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende 

Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av 

hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din 

nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte” (Mark 16:29-31). 

”Jesus sade: Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 

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” (Joh 15:9-12). 

Tänk på kärleksbuden när du ber ”Vår Fader”. Ser du om kärleksbuden kan anas i 

bönen? 

Vår fader, du som är i himlen.  

Låt ditt namn bli helgat.  

Låt ditt rike komma.  

Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.  

Ge oss idag det bröd vi behöver.  

Och förlåt oss våra skulder,  

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.  

Och utsätt oss inte för prövning  

utan rädda oss från det onda.  

Ditt är riket.  

Din är makten och äran i evighet.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook:  

Missionskyrkan Skänninge. 

YouTube:  

Skänninge Missionskyrka.       

hemsidan: 

https://equmeniakyrkan.se/

skanninge/tankar-for-

veckan/ 

 

Guds välsignelse! 

Be för Ukraina! 
Equmeniakyrkans 

katastroffond 

bankgiro 900-3286 

eller Swisha till 

9003286. Märk gåvan 

Ukraina. 
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