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2:a söndagen i fastan, den 28/2 (årg 1) – Den kämpande tron. Matt 15:21-28 1, Mos 32:22-31, 2 Kor 

6:1-10 och Ps 130. 

Var ska jag få hjälp?  
Jag rekommenderar Jesus! Jesus är den som kan hjälpa dig. Bed till Jesus om hjälp. Författaren till 

Psalm 130 vet det och att det är till Israels Gud man ska vända sig. Jag citerar: ”Hoppas på Herren, 

Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria” (Ps 130:7). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gud älskar dig, du är Guds barn, skapad av Gud. 
Gud är vis och kärleksfull som ger alla möjlighet att bli räddade om de tar emot nåd och förlåtelse 

genom Jesus. Guds kärlek gäller alla. Det står inte de som tror på den eller den religionen eller är 

födda under den eller den tidsperioden utan erbjudandet gäller hela kosmos, alla generationer och 

dig och mig. Gud är nådig! 

 

Veckans ord, 8-2021 
Den kämpande tron. 

Psalm 130 
En vallfartssång. 

Ur djupen ropar jag till dig, Herre. 

Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig! 

Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? 

Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. 

Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. 

Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen. 

Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria. 

Han skall befria Israel från alla synder.  

Varför måste jag tro på Jesus? 
Jag har hört och samtalat med vänner som anser att 

Gud är orättvis när vi måste tro på Jesus. De frågar:        

-Hur går det för alla som inte ens fått möjligheten att 

höra om Jesus, de som levde innan Jesus föddes och de 

som lever där man inte berättar om Jesus? Är inte Gud 

orättvis? Varför är det bara om jag tro på Jesus som jag 

blir räddad? Hur går det för alla hinduer, buddhister, 

ateister m. fl. som inte tror på Jesus? Och många menar 

att bara jag är snäll och bra så behöver jag ingen Gud. 

Andra anser att det har gjorts och görs så mycket ont i 

religioners namn så religioner är inget man ska hålla på 

med. 

Andlighet är spännande. 
Jag märker idag att många anser att det är spännande med andlighet och änglar, yoga som 

anses vara bra avslappning och buddhism som är intressant, men kom inte och säg att Jesus är 

enda vägen till Gud, det är ju trångsynt.  Var och en blir salig på sin tro. Varför skulle Jesus vara 

rätt? Det finns så mycket annat att tro på. 
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”Så älskade Gud världen [kosmos] att han gav den sin ende son [Jesus], för att de som tror på honom 

inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son [Jesus] till världen [kosmos] för att 

döma världen [kosmos] utan för att världen [kosmos] skulle räddas genom honom” (Joh 3:16-17).  

Du får komma nu i denna stund till Jesus. Gud har gett Jesus all makt i himlen och på jorden. När 

Jesus efter sin död på korset visade sig levande, gick han till lärjungarna och sa: ”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). 

Nu är frälsningens/räddningens dag!  
Namnet Jesus är en omformning av det hebreiska Josua, som betyder ”Herren (Jahve, Israels Gud) är 

räddningen (frälsningen)”. När jag nu idag kan berätta om Jesus för dig beror det på att andra har 

fortsatt att berätta om och leva med Jesus trots att de utsatts för hot, hat, mordförsök, fängelser och 

död. De har ansett att livet med Jesus är värdefullare än motståndet mot tron på Jesus. I texten  2 

Kor 6:1-10, skriver Paulus att nu är rätta stunden, nu är frälsningens dag och berättar om de stora 

svårigheterna han möter när han berättar om räddningen genom Jesus Kristus. 

Matt 15:21-28, En kanaaneisk kvinnas tro. 
Läs texten och tänk på kvinnans handlande. Hon ropade på ”Herre, Davids son” om hjälp för sin 

dotter som plågades svårt av en demon. Att hon ropade på ”Herre, Davids son” betyder att hon 

anade eller förstod att Jesus var Israels efterlängtade kung, Davids son. Kvinnan vände sig inte till 

kananeiska gudar, hon vände sig till Davids son, Jesus och gav inte upp när Jesus sa att han bara var 

sänd till de förlorade fåren av Israels folk. Jesus sa till henne: Kvinna, din tillit till mig är stark, det ska 

bli som du vill (Matt 15:28). 

1 Mos 32:22-31, Jakob brottas med Gud och får namnet Israel.  
Jakob möter Gud. Det förändrar Jakob och Jakob får ett nytt namn Israel. Efter mötet med Gud reser 

Jakob ett altare åt sin Gud (1 Mos 33:20). Tidigare bad Jakob till ”min fader Abrahams Gud och min 

fader Isaks Gud” (1 Mos 32:9) men nu känner också Jakobs Gud personligen och beskriver Gud som 

sin Gud. Senare i 1 Mosebok beskrivs hur Israels folk växte från Jakobs tolv söner till ett stort folk 

under 400 år i Egypten. 

Det personliga mötet med Jesus.  
Jag har insett att det inte räcker med bra argument och bevisa för att hjälpa dig att se Jesus som din 

personliga vän och Herre. För att se Jesus som sin personliga vän och Herre behöver man uppleva att 

han finns. Därför ber jag till Jesus att du ska få uppleva hans närvaro i ditt liv.  

Bed till Jesus och tacka för den kärlek han visat oss genom att leva, dödas på korset och uppstå, allt 

för vår skull, för att ge dig och mig och hela kosmos möjligheten att få leva inneslutna i Guds kärlek. 

 

 

 

 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 

Vem vill du följa? 

Till vem vill du komma? 
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