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SEPTUAGESIMA, Söndag 31 jan (årg 1) – Nåd och tjänst. , Jer 9:23-24, 1 Kor 1:1-3, Matt 20:1-16 och Ps 
25:4-11. 

Vad är ditt livs livsmål? 
Vad är dina mål? När är du nöjd? Vad vill du uppnå? Ett ordspråk jag hör är: ”Sikta mot månen så når 

du trädtopparna”. Vill du ha större hus än dina kompisar? Vill du vinna VM i någon sport? Vill du bli 

beundrad för att du kan spela väldigt bra, i världsklass? Vilka sidor av ditt liv vill du visa upp på 

Facebook, Instagram mm? Vilka sidor döljer du och skäms för? Etikprofessor: Clive Hamilton har 

sammanfattat vår samtids sätt att leva i satsen: ”Folk köper saker de inte behöver för pengar de inte 

har för att imponera på människor de inte tycker om.” Är det så du lever? Är det för att vara någon 

och kunna imponera så att människor talar om dig?  

   

 

 

Vad är du stolt över? 
Gud säger genom profeten Jeremia vad vi borde vara stolta över och det är inte vår vishet även om vi 

är en känd forskare eller professor som fått Nobelpris. Det är inte heller att vi har styrka och makt att 

få stora saker att hända och inte hur värdefulla saker vi  än äger, eller hur mycket pengar vi har, det 

är inget vi ska vara stolta över. Det Gud tycker att vi ska vara stolta över är att vi har insikt och 

kunskap om Gud som verkar i kärlek, rätt och rättfärdighet. Gud som har sin glädje i att verka i 

kärlek, rätt och rättfärdighet på jorden (Jer 9:23-24). 

Kristi kärlek är väldigare än all kunskap!  
Jag har svårt att fatta detta budskap ”Kristi kärlek är väldigare än all kunskap” (Ef 3:19). Kristi kärlek 

övergår all kunskap. 

Vad ger det dig och mig för perspektiv? Det ger oss ett perspektiv utanför oss själva, utanför mänsklig 

kunskap, utanför naturens alla fantastiska platser, växter och djur. Det ger oss perspektivet att vi är 

skapade av Gud att leva i Guds skapelse i gemenskap med Gud och varandra i kärlek, rätt och 

rättfärdighet. Paulus beskriver Guds kärlek genom Jesus Kristus i Ef 3:14-21 och jag citerar ”och lära 

känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er” (Ef 3:19). 

Är Gud rättvis? Nej, Gud är nådig och god. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Veckans ord, 4-2021 
Nåd och tjänst 

Jesus gör en liknelse: ”Med himmelriket är det som…” (Matt 20:1). Är 

jordägaren (Gud) rättvis i Matt 20:1-16? Nej den som jobbade en timme i 

himmelriket får samma lön som den som jobbat hela dagen. I texten står det 

tredje timmen (09.00), sjätte timmen (12.00), nionde timmen (15.00) och elfte 

timmen (17.00).  

Skulle du hellre vilja ha en rättvis Gud som inte vill förlåta våra synder utan 

räknar på hur mycket gott och ont vi gjort? Nu har Mats gjort så här mycket 

synder och så här mycket gott, men det räcker inte, Mats ska dömas till straff. 

Det handlar om rättvisa, han får det straff han är värd. 

När Jesus satt fastspikad på korset sa han: ”Fader (Gud), förlåt dem, de vet 

inte vad de gör.” De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Luk 

23:34 
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Gud vill rädda världen genom Jesus! 
Tänk så skönt att Gud inte vill döma oss utan vill ge oss nåd genom Jesus Kristus. ”Så älskade Gud 

världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt 

liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas 

genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, 

eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn” (Joh 3:16-18). 

Vad hade hänt om Saul inte fått nåd av Jesus? 
Tänk om Paulus (Saul) fått straff av Gud för att han förföljde och var med att dödade de första 

judarna som bekände Jesus som Messias (Apg 8:1-3). Men Gud ville något annat istället för att döma 

Paulus (Saul). Så kallade Jesus honom till att bära ut budskapet att Jesus är Messias, att bli apostel  

(Apg 9:22, Apg 9:1-30).  

Genom nåd och Guds vilja! 
Vi är kallade av nåd att vara medarbetare i Guds rike. Inte av vad vi är i oss själva utan vad vi blir i 

gemenskap med Jesus och den heliga Ande. Som Paulus skriver i 1 Kor 1:1-3: ”genom Guds vilja 

kallad att vara Kristi Jesu apostel” (1 Kor 1:1). 

Vi tvingas inte att följa Jesus, men vi får möjligheten att följa Jesus av nåd. Jag vill uppmuntra dig att 

säga JA till Jesus och låta honom leda dig på rätt väg genom ditt liv. Som Kung David skriver i Psalm 

25:4, ”Herre, lär mig dina vägar,……” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du får gärna höra av dig med 
kommentarer och tankar.  

 Sprid gärna veckans ord till andra. 
 Veckans ord finns på hemsidan, 

http://equmeniakyrkan.se/skanninge 
 

 
Herren är pålitlig och god, därför visar 

han syndarna vägen. Ps 25:8 

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

Be gärna Ps 25:4-11: en bön av David. 
Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. 
Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare, 
ständigt hoppas jag på dig. 
Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat. 
Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit, tänk på mig i din trofasthet, 
Herre, du som är god. 
Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen. 
Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka lär han sin väg. 
Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet  
mot dem som håller hans förbund och hans bud. 
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