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Veckans ord, 45-46, 2022, sid 1 

Sök hjälp hos Jesus, Guds son! 
Livet pågår. Sommaren är slut, hösten är 

här och snart blir det vinter. Varje årstid 

ger oss olika förutsättningar för livet. Vi 

skördar grödor, frukter och bär på hösten, 

sår och planterar på våren. Vi är beroende 

av att anpassa oss efter årets 

förutsättningar.  

Men ibland orkar man inte med livets förutsättningar, man är i otakt. Man 

vill ha vår men det är höst, man vill vara pigg men är sjuk, man vill ha en 

lugn arbetssituation men arbetet är påfrestande.   

Jag vill på minna mig själv och er om att söka hjälp när livet 

är i otakt.  Våga parata med Gud (be) och med människor 

du har förtroende för. Ensam är inte stark. Men vem kan 

hjälpa mig? Gud kan! Gud kan ge dig hjälp, genom grannar, 

främlingar, din familj, läkare, lärare och på annat sätt och 

för Gud är allting möjligt. 

Gud talar till oss människor och vill visa oss 

rätt väg. 
Vi hör om svält, miljöförstöring, trasiga familjer, barn 

som far illa, människor som utnyttjas och luras. Vem står 

upp för en rättvisare värld? Vem ser de små och svaga, 

de som behöver hjälp och stöd för att klara sig? Vem 

hjälper oss så att vi inte förstör naturen ännu mer? Hur 

ska vi klara alla påfrestningar, alla lögner och alla som vill 

lura andra för att själva bli rika och mäktiga? 

Lyssna på Gud! 
Genom Jesaja säger Gud, Jes 51:4-6  

Lyssna på mig, alla folk, ni folkslag, hör noga på! 

Från mig skall lagen utgå, min rätt skall bli ett ljus för folken. 

Snabbt nalkas min rättfärdighet, min hjälp är på väg, 

med mäktig arm skipar jag rätt bland folken. 

Fjärran länder väntar på mig, de sätter sitt hopp till min makt. 

Lyft blicken mot himlen, betrakta jorden därunder. 

Himlen skall lösas upp som rök, jorden slitas ut som en klädnad 

och dess invånare dö som flugor. 

Men min hjälp varar i evighet, min rättfärdighet går aldrig om intet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 
 

 

On 9/11  kl 18-20.30 

Alphakurs, bed för kursen, 

kursen fullbokad. 
 

To 10/11  

kl 9.30 Andakt, bokcafeet. 

kl 10.00 Sittgympa. 

kl 14.00 Bibelstudium. 
 

Fr 11/11 

kl 10.00 Andakt, Änggården. 

kl 11.00 Andakt, Ängen. 
 

Lö-Sö 12-13/11 

Skänningekonferensen 

Lö i Bion 

Sö i Vårfrukyrkan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On 16/11  kl 18-20.30 

Alphakurs, bed för kursen, 

kursen fullbokad. 
 

To 17/11  

kl 9.30 Andakt, bokcafeet. 

kl 10.00 Sittgympa. 
 

Sö 20/11 kl 18.00 

Ro för själen. 
 

To 24/11  

kl 9.30 Andakt, bokcafeet. 

kl 10.00 Sittgympa. 

kl 14.00 Bibelstudium. 
 

Sö 27/11 kl 10.00 

1:a Advent Musikgudstjänst, 

kören Harmoni, Mats Wedberg. 

 

 Kyrkoårets texter vecka 45 och 46. 
 

13/11 Söndagen före domsöndagen – Vaksamhet och väntan:  

Jes 51:4-6, 2 Kor 13:5-9, Luk 12:35-40 och Ps 139:1-18. 

20/11 Domsöndagen – Kristi återkomst:  

Dan 7:9-10, Upp 20:11-21:5, Joh 5:22-30 och Ps 102:26-29. 

 

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 
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076-112 5978 

 

 

 

Jesus, Guds son, ska komma igen! 
Jag glömmer ofta bort att Jesus ska komma igen. Men genom texterna för 

Domsöndagen, kyrkoårets sista söndag blir jag påmind om att Jesus ska komma 

igen och fullborda uppdraget som Jesus fått av Gud.  

Vi tror på en ny värld som Jesus ska föra oss in i. 
Nicenska trosbekännelsen (en gemensam trosbekännelse för hela kyrkan) avslutas 

med: ”Vi väntar på de dödas uppståndelse och den kommande världens liv.” Som 

kristna tror vi på en ny värld som Jesus ska föra oss in i. 

Sen cirka två tusen år väntar vi på att Jesus ska komma igen. Jesus berättar det och 

Bibeln berättar om det och om en helt ny värld där Gud lever bland människorna 

och det finns ingen död och sjukdom. Jag skriver ut några rader från Upp 21:3b-5. 

”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de 

skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla 

tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen 

klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är 

borta.” Och han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” Och han 

sade: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.”  

Jesus ger oss evigt liv! 
Joh 5:22-24 Jesus sa: 

Och Fadern (Gud) dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen 

(Jesus), för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar 

Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. 

(Jesus sa:) Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på 

honom (Gud) som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under 

domen utan har övergått från döden till livet.  

Gud är evig! 
Ps 102:26-29. 

En gång lade du jordens grund, och himlen är ett verk av din hand. 

De skall förgås, men du består, de är plagg som slits ut, 

du byter ut dem som kläder och de är borta. 

Men du är densamme, dina år har inget slut. 

Dina tjänares barn skall bo här och deras barn leva trygga hos dig. 

 

Jesus vill visa dig rätt väg.  
1 Thess 5:24, Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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