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Veckans ord, 33, 2021 

 

Friheten i Kristus! 
Jag ser inte ”Friheten i Kristus” i de föreslagna texterna, men jag ser att vi får 

modet, kraften och förmågan genom Kristus. 

Lina Mattebo skriver i sin krönika i Sändaren nr 33, 18 aug 2021 – Till dig som 

drabbats av ”Jag är en bluff” –skammen. Jag känner igen mig i Linas känsla, det 

här klarar jag inte. Jag har hört andra som uttryckt tvivel på sig själv med ord 

som, om de andra visste hur jag tänker och känner skulle jag inte få ha kvar mitt 

jobb.  

Jag har beundrat Lina Mattebos sätt att formulera sig och djupet i hennes tankar 

men hon har enligt sin krönika ofta tvivel på att hon har något att säga som 

människor vill läsa. 

Hur känner du inför ditt arbete, familjeförhållanden, dina engagemang, tvivlar du 

också på din förmåga? Du är inte den första och du kommer inte att vara den 

sista. På väg till ett mål vet man ju inte om man kommer att nå hela vägen fram. 

Vi kan inte se in i framtiden. Innan man har lärt sig cykla vet man inte om man 

ska lyckas. 

Jag har nästan hela mitt liv tänkt att pastor inte är något för mig. Jag behövde 

vandra med Jesus sextio år innan jag vågade lita på att det här är ett uppdrag för 

mig som Gud har utrustat mig för.  

När Gud kallade Mose till att gå till Farao och föra Guds folk ut ur Egypten 

tvivlade Mose på sin förmåga och vågade inte lita på att Gud skulle utrusta 

honom. Läs hur Mose brottas med Gud och vill slippa sitt svåra uppdrag och hur 

Gud för Mose fram och rustar honom. 

Mose sade: ”Förlåt din tjänare, Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det 

har jag aldrig haft, inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och 

tveksamt.” Herren svarade: ”Vem har gett människan hennes mun? Vem är 

det som gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, 

Herren? Gå nu, jag skall själv vara med dig när du talar och lära dig vad du 

skall säga.” Men Mose vädjade: ”Herre, jag ber dig, sänd bud med någon 

annan, vem du vill.” Då blev Herren vred på honom och sade: ”Du har ju din 

bror Aron, leviten. Han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att möta 

dig, och han blir glad att få se dig. Tala med honom och lägg orden i hans 

mun. Jag skall själv vara med både dig och honom när ni talar och visa er vad 

ni skall göra. Han skall tala till folket för din räkning; så blir han din mun och 

du blir hans gud. Och staven skall du ha i handen, det är med den du skall 

utföra tecknen.” (2 Mos 4:10-17) 

 

 

 

 

 

 

 

Program  

Gudstjänst, Nattvard 

Sö 22/8 kl 10, Mats 

Wedberg, sång Oskar 

Karlsson. 

Träffa pastorn 

On 25/8 kl 17-18 

Andakt 

On 25/8 kl 18-18.30 

 

Ro för själen, 

Sö 29/8 kl 18.00, 

Birgitta Gunnarsson  

Träffa pastorn 

On 1/9 kl 17-18 

Andakt 

On 1/9 kl 18-18.30 

 

 

Församlingsdag:  

Sön 12/9 Saxtorp, 

Vadstena. Kom och 

var med! 

 

 

Söndag 22/8 12:e söndagen e. trefaldighet – Friheten i Kristus: 

Mark 7:31-37, 2 Mos 4:10-17, 2 Kor 3:4-8 och Ps 145:13b-18. 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Hör gärna av dig! 
mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 

076-112 5978 

 

Trollstav – en parentes! 
När jag läser om det Mose gjorde med staven i sin hand och vad Egyptens vise 

män och trollkarlar gjorde med sina stavar funderar jag om det är därför dagens 

trollkarlar nästan alltid har en trollstav när de utför sina illusioner. 

 

 

 

 

Paulus förmåga kommer från Gud! 
Paulus skriver om sitt uppdrag att förkunna räddningen genom Jesus: 

En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle 

förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min 

förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett 

nytt förbund, som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men 

Anden ger liv. 

Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor, tillkom 

under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från 

Moses ansikte; så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart 

försvann. Hur mycket större härlighet skall då inte omge Andens tjänst!  

(2 Kor 3:4-8)  

 

Din och min förmåga kommer från Gud precis som Moses och Paulus förmåga. 

Och Gud har hela tiden möjlighet att låta oss växa med de uppdrag som han ger 

oss. 

Vi ber med Heliga Birgittas bön:  

”Visa oss Herre din väg och gör oss villiga att vandra den!” Amen! 

 

Jag tror att den viktigaste kunskapen är kunskapen om Gud 

genom Jesus Kristus! 
Lär känna Gud, det är kunskapens begynnelse (Ords 1:7). Läs hela Ps 145 en 

lovsång av David. Se vilken kunskap David har om vem Gud är. Här skriver jag ut 

verserna 13b-18. 

Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. 

Herren stöder dem som vacklar, han rätar krökta ryggar. 

Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid. 

Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. 

Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. 

Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom. 

 

 

 

 

Se filmen! 

Tankar för veckan, 

fredag jämna veckor, 

visas på: 

1) Facebook:   

Missionskyrkan Skänninge, 

2) YouTube:  

Skänninge Missionskyrka, 

3) hemsidan: 

https://equmeniakyrkan.se

/skanninge/tankar-for-

veckan/ 

 

Veckans ord finns att 

läsa på: 
https://equmeniakyrkan.se

/skanninge/veckansord/ 

 
Uppmuntra och ge 

kunskapen om Jesus 

till din omgivning. 

Tipsa om Veckans ord 

och filmen Tankar för 

veckan till vänner och 

bekanta. 
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