
Skänninge Missionskyrka  Veckan ord: vecka 07, 2021 
 Pastor: Mats Wedberg  

 

 

  
 

1:a söndagen i fastan, 21 feb (årg 1) – Prövningens stund. Matt 4:1-11, 1 Mos 16:1-13, Heb 4:14-16 

och Ps 31:2-6. 

Vågar jag lita på Gud eller väljer jag att lita på något annat? 
Är prövningen negativ eller positiv?  

Att pröva sig själv: Vem är det jag älskar mest, följer och litar på?  

Texterna för denna söndag berättar om prövningar som möter Jesus (Matt 4:1-11), Abraham, Saraj,  

och Hagar, Sarajs slavflicka (1 Mos 16:1-13). Som jag läser texterna är det samma fråga som de alla 

prövar: Vågar jag lita på Gud och det Gud har sagt mig eller ska jag gå en annan väg? 

Fasta ett sätt att stanna upp och pröva sig själv inför Gud. 
Fasta – att avstå från mat för att ge tid för (bön) samtalet med Gud och sig själv. Om jag vinner en 

miljard svenska kronor, eller vinner framgång i idrott, eller om jag får en fantastiskt fin bostad eller 

kan resa runt jorden och se allt fantastiskt som finns eller äger mycket mark, fastigheter, bilar och 

båtar är det då jag har nått mitt mål? 

 

 

 

 

 

 

Pröva sin trohet mot Gud: Vågar du och jag lita på Gud? 
Jag mins en psalm/sång ”Om jag ägde allt men inte Jesus” och för mig beskriver den det som är 

viktigast, Guds kärlek till dig och mig genom Jesus.  

Om jag ägde allt men inte Jesus, vore livet värt att leva då? 

Kunde väl mitt hjärtas oro stillas, blott med ting, som skall till slut förgå? 

Om jag ägde allt men inte Jesus, vore vinsten värd en livslång strid? 

Och är jordens glädje värd att nämnas mot en enda stund av Jesu frid? (Psalmer och Sånger 391) 

 

Du och jag behöver vara modiga och lägga våra liv i Jesu händer. 
När vi nu har en mäktig överstepräst [Jesus] som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt 

oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst [Jesus] som är oförmögen att känna 

med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt 

oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi 

behöver hjälp. (Heb 4:14-16).  

Veckans ord, 7-2021 
Prövningens stund. 
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Bön 
Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig! 

Du som är trofast, rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp. 

Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. 

Ja, du är min klippa och min borg. 

Du skall leda och styra mig, ditt namn till ära. 

Du skall lösa mig ur snaran de gillrat, du är min tillflykt. 

Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du sanne Gud. (Ps 31:2-6). 

 

Får vi längta till himlen? Ska vi inte leva här, nu och ta ansvar? 
Att älska Gud är att älska sin nästa och vårda Guds skapelse, naturen. Jag tror att vi behöver både 

längtan till Guds rikes fullbordan och att ta ansvar för det liv du och jag får här och nu. Vem är min 

nästa? Alla människor är skapade av Gud och lika mycket älskade av Gud, som du och jag. Varje 

människa är vår nästa.   

Vi behöver se att Guds rike byggs av varje god handling. T.ex. när vi istället för att få vår rätt i en tvist 

ger för att den andre ska få det bra, ger av nåd. Jesus försöker få dig och mig att bygga hans fredsrike 

runt oss. Här behöver både du och jag nåd, kärlek och förlåtelse av Jesus så vi kan ge nåd förlåtelse 

och kärlek till vår nästa. Då börjar vi, genom att ge människor Guds nåd, bygga Guds fredsrike där vi 

lever, i vår familj, släkt, samhälle och värld. 

Sången, ”ovan där”, kan kännas banal, men jag tycker att den visar på att vi inte kan förstå allt som 

sker runt oss men att Gud är med och leder oss genom det liv som blev vårt. 

Ovan där 
1. Prövningar vi möta få, Och vi ofta ej förstå Herrens vägar, När Han önskar, att vi himlen skola nå. 

Sina barn Han leder här, genom sorger och besvär. Vi förstår Hans vägar bättre ovan där. 

Refräng. Ovan där randas morgonen, Och därhemma samlas helgonen. Vi skall då förtälja om vår 

resa här. Vi förstår Hans vägar bättre ovan där. 

2. Här vi känna brist och nöd, Sakna ofta hjälp och stöd, Trötta anden hungrar, törstar, Under 

ökenfärden här. Men vi tro på Herren Gud, Lita helt uppå Hans bud. Vi förstår Hans vägar bättre ovan 

där.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 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 
 

 

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

Den som kan glädjas åt det lilla 

har mycket att glädja sig åt! 

Visa mig, Herre, din väg, så att jag 

kan vandra i din sanning. Ps 86:11 
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