Hej!
Det är en underlig tid vi lever i. Oavsett hur hårt vi drabbas av coronapandemin eller andra
kriser i vårt eget lilla hörn av verkligheten är det lätt att dras med av oro, rädsla och sorg över
allt som händer runt omkring. Just nu är osäkerheten det enda vi kan vara säkra på.
Psalm 249, ”Blott en dag”, av Lina Sandell kan vara en tröst att läsa eller sjunga.
1. 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.
2. Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandrings stig.
”Som din dag, så skall din kraft ock vara”,
detta löfte gav han mig.
3. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i Ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vadhelst mig händer
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

Hur ska jag komma igenom alla dessa svårigheter? Hur ska jag härda ut? Kanske vi
glömmer trösten av det ljuvliga löftet:”Som din dag, så skall din kraft och vara”. Vi sörjer
för morgondagen, innan morgondagen är kommen. Och ändå har Jesus sagt: ”Det är nog
att var dag har sin egen plåga”. Vi får inte mer än en dag, en timme i sänder att genomgå
och för varje ny dag ny nåd, ny kraft, ny hjälp.

Nu på söndag, 3 maj, är det fjärde söndagen i påsktiden och temat är ”Vägen till livet”.
Bön: Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv.
Amen
Dagens kollekt är en församlingskollekt, som går till Tallnäs Stiftsgård. Vill du bidra,
så kan du swisha nr 123 664 33 24, eller Bg 5463-9422.

Gammaltestamentlig läsning Andra Moseboken kapitel 13, vers 20-22
De bröt upp från Suckot och slog läger i Etam, vid randen av öknen. Om dagen
gick Herren framför dem i en molnpelare för att visa dem vägen, och om natten
gick han i en eldpelare för att lysa dem. Så kunde de vandra både dag och natt.
Molnpelaren gick ständigt framför dem om dagen och eldpelaren om natten.
Epistel Första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 9-11
Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning
genom vår herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans
med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Därför skall ni trösta och bygga
upp varandra, så som ni ju också gör.
Evangelium Johannesevangeliet kapitel 13, vers 31-35
När Judas hade gått sade Jesus: ”Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har
förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom skall Gud också förhärliga
honom i sig, och han skall snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er,
mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sade till
judarna: Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska
varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att
ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.”
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