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NYÅRSDAGEN fredag 1/1 - I Jesu namn: 4 Mos 6:22–27, Rom 10:9-13, Luk 2:21, Ps 121. 

SÖNDAGEN EFTER NYÅR söndag 3/1 - Guds hus: 1 Sam 3:1–10, Heb 3:1-6, Luk 2:42–52, Ps 84:2-5 

 

Gott Nytt År! Vi ser framåt mot ett nytt år, en ny vår, en sommar, en framtid och ett hopp. Min fru 

läste: ”Glöm aldrig vilken skatt en vanlig dag är” och i min dotters kök finns ett broderi: ”Den som 

gläds åt det lilla har mycket att glädja sig över”.  

Vad har du lärt dig under året som gått? Vilka erfarenheter tar du med dig? Jag hoppas att många har 

fått möta sin litenhet och en gräns för sin förmåga i isolering från större sammankomster, i naturen, i 

skogspromenader och i vår oförmåga att kunna skydda oss från Coronapandemin. Jag hoppas att 

många genom vår litenhet och oförmåga har anat och insett att det finns en högre makt! Jag har 

under detta år haft min första pastorstjänst och tydligt insett att vi kan planera och ha idéer men vi 

kan inte styra det som ska ske. Här är Gud suverän. Jag behöver lita på den som har all makt och är 

med oss alla dagar. 

Se på Jesus, (Heb 3:1)! 
Jag behöver hela tiden påminna mig om att det är i Jesus som jag har min trygghet inte i de 

omständigheter jag har runt mig. Jag behöver se på Jesus, lita på Jesus, inte på verkligheten med 

Coronasmitta och andra problem som jag har och som dyker upp.  Jag menar inte att vi ska blunda 

för den verklighet och de problem vi befinner oss i. Det jag menar är att jag inte kan lita enbart på 

min förmåga och mänsklig förmåga, för då kan jag lätt sjunka ner i hopplöshet, inte orka och inte se 

någon utväg när omständigheterna blir för svåra. Jag behöver lita på Jesu förmåga att hjälpa mig och 

andra.  

 

 

 

 

”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå 

därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens 

namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut” 

(Matt 28:18-20). 

Det kan ingen människa göra! 
Jesus sa: Jag är vägen (Joh 14:6)!  

Jesus är livets väg! Jesus botade sjuka (Mark 1:32–34), uppväckte döda (Luk 7:11–17), gjorde vatten 

till vin (Joh 2:1–11), gick på vatten (Mark 6:48) och sa till vinden att sluta blåsa (Mark 4:39). Då säger 

många: det kan inte vara sant för det kan ingen människa göra. Då har ni rätt, det kan ingen 

människa göra, men Gud och Guds son kan. Har man skapat jorden och hela universum har man 

förmågan att laga och ändra i den. Jag brukar tänka: den som har byggt bilen kan också laga den.  

Veckans ord, 33 
I Jesu namn, Guds hus! 

Jag såg denna vägskylt utanför Vännäs och tänkte: Är jag lika otydlig 

att peka ut rätt väg? Vägen Jesus (Joh 14:6)! 

Men vi ska inte bara peka ut vägen (Jesus), vi ska följa Jesus. 
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Här låter jag några av kyrkoårets texter få tala för sig själv. När du tar emot Jesus i ditt hjärta blir du 

delaktig i Guds folk, Israels folk. 

I Jesu namn! 
 

 

 

 

 

Gud vill välsigna oss! 
 

 

 

 

 

Herren skall bevara dig i livets alla skiften (förhållanden). 
 

 

 

 

 

Vi får vandra vidare genom livet i gemenskap med Jesus och varandra. Jag avslutar med en vers av 

Lina Sandell, Psalm 249. Den har burit mig när min ork var slut. Ett ögonblick till orkar jag, tänkte jag. 

 

 

 

 

 Du får gärna höra av dig med 
kommentarer och tankar.  

 Sprid gärna veckans ord till andra. 

 Veckans ord finns på hemsidan.  
 

Nåd från Herren Jesus åt alla! (Upp 22:21) 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 
https://equmeniakyrkan.se/skanninge 

Blott en dag, ett ögonblick i sänder, 

vilken tröst, vad än som kommer på! 

Allt ju vilar i min Faders händer. 

Skulle jag, som barn, väl ängslas då? 

Han som bär för mig en faders hjärta, 

han ju ger åt varje nyfödd dag 

dess beskärda del av fröjd och smärta, 

möda, vila och behag. Psalm 249, Lina Sandell. 

Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt 

honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens 

bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det 

är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som 

åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad (Rom 10:9-13). 

Herren talade till Mose: Säg till Aron och hans söner: Med dessa ord skall ni välsigna Israels folk:  

Herren välsignar dig och beskyddar dig. 

Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.  

Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.  

De skall uttala mitt namn över israeliterna, och jag skall välsigna dem (4 Mos 6:22–27). 

En vallfartssång. Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp? Hjälpen kommer från 

Herren, som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina 

steg. Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel.   

Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida. Solen skall inte skada dig om 

dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren 

skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt (Ps 121). 
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