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Syskon i Kristus

Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och 
levande väg genom förhänget – hans kropp – som han har invigt åt oss. Vi har en stor 
överstepräst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med 
uppriktigt hjärta och med full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon 
synd och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt 
hopp, ty han som gav oss löftena är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra 
till kärlek och goda gärningar och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några 
brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser att dagen 
närmar sig. Hebr. 10:19-25

Familjen är viktig, vi är bröder och systrar. Jesus är vår bror och Gud vår Far. Uppmuntra 
varandra som det står i texten ovan. Detta är viktigare än någonsin, tror jag, då våra 
ordinarie mötestillfällen minimerats. Ensamheten breder ut sig. Men vi har en hjälpare, en 
tröstare som ger oss hopp, så vi kan känna Guds närvaro, Hans kraft. 

Min förhoppning är att ni alla har någon vän/något trossyskon att vända er till då ni behöver 
prata. Telefonen (eller andra tekniska hjälpmedel) är kanske det enda sättet att hålla kontakt
i dessa dagar när begränsningarna för att få träffas fortfarande råder. Paulus skrev i sitt brev, 
låt oss inte försumma våra sammankomster. För tillfället har vi inga möten, men det finns 
många olika vägar att få vägledning och följa med i gudstjänstlivet. Hittar ni de vägarna? 
Tycker ni det är svårt? Hör gärna av er! Vi hjälps åt att hitta vägar. Det är gott att läsa Bibeln, 
och ibland också få prata med någon om texterna. En fundering, hur är det nu, med de 
smågrupper som vi hade förut, finns de kvar? Gruppen jag är med i ”träffas” via en 
nätuppkoppling, vilket jag måste erkänna inte alltid upplevs bara positivt, men vi får i alla fall
möjlighet att samtala och be tillsammans. För tillfället läser vi kommande söndags texter och
funderar kring dem. Det är enkelt, bara att följa planen som finns i evangelieboken i slutet av
psalmboken. Dessutom hinner vi förbereda tanken och kanske vara lite mer mottagliga för 
den predikan vi  sedan lyssnar på. Vill du vara med i en grupp? Mejla eller ring mig. 

Kommande helg (19-21/3) hålls en missionskonferens, digitalt, Lyft blicken! Länk till 
konferensen, hittar du via vår hemsida EFS Undersåker. På lördag, 20/3, är det också dags för
vårt årsmöte, digitalt, klockan 18.00. Läs igenom handlingarna (skickades i mejl) och kom 
med synpunkter och förslag. Önskar du få handlingarna i pappersform eller är du osäker på 
om du kan vara med på årsmötet. Meddela någon i styrelsen dina tankar och funderingar! 

Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur
fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv, 
så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Joh. 4:35-36
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