
Tankar i maj 2021

Herre över allting – Hjälparen kommer – Den Heliga Anden – Andens vind över världen

Kristi Himmelsfärds dag och Pingsten står för dörren, med ovanstående överskrifter och i år 
infaller även Missionsdagen i maj, med Gud – Fader, Son och Ande som tema. 

Vid den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt 
detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är barn. Ja, fader, så har du 
bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och 
ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.”               

Matt 11:25-27

Jesus sade: ”Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga anden
som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har 
sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. 
Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer 
till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är 
större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett.”

Joh 14:25-29

Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett 
oss den heliga anden. Rom 5:5

I mitten av ALPHA-kursen ber vi: Kom helige Ande! Nu vill jag även be: Fyll mig med hopp och
Guds kärlek! Hjälp mig att se och förstå din plan med mitt liv. Är detta något som du också 
kan be? Jag skulle önska att vi tillsammans kan be om vägledning för vårt arbete i 
missionsföreningen. Jag blir påmind lite då och då, att detta som jag trodde var något 
tillfälligt, förmodligen kommer fortsätta och att det inte kommer finnas något ”när allt blir 
som vanligt...”. Hur ska vi tänka? Har du idéer, tankar, visioner? Jag längtar efter få höra om 
hur det spirar. https://konferens.efs.nu/ 

EFS internationella missionssekreterare, Erik Johansson, skriver i kollektuppropet för 
konferensen: Det är vår och livet återvänder. Det som verkar dött skjuter plötsligt nya skott 
och sträcker sig mot himlen, och så gör också vi under EFS och Salts årskonferens med temat 
”Det spirar redan.”För många av oss har det varit ett tungt år, och inte minst för våra 
systerkyrkor. Men Herren hälsar oss genom profeten Jesaja: ”Jag gör en väg genom 
ödemarken”. För Gud är ingenting omöjligt. Han vill göra något nytt och upprätta det som är 
trasigt... Tack för din gåva till EFS Mission. Den gör skillnad! 

Jag vill också passa på att berätta om att Alpha Sverige bjuder in till ett webinar 11 maj med 
rubriken ”Hur är vi kyrka i nästa steg?”

Med en önskan om Guds rika välsignelse över oss var och en, Åredalen, EFS årskonferens, 
vårt land och vår värld. Jag avslutar med Lina Sandells ord:  Blott en dag, ett ögonblick i 
sänder, vilken tröst… Hjälp mig, Herre… svensk psalm nr 249.
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