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Jesus lever
Hurra!

Välkommen
att fira Påskdagsgudstjänst 17/4 kl 10.00
Pelle Bark, Lotta Suu, Körsång

www.linghemskyrkan.se

Han
är
uppstånden!
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Åkerbobladet
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Pastorn har ordet om
uthållighet!
När jag och min man vill se nåt TV-program
som handlar om natur och utmaningar, så brukar vi kolla på ”Monsen på villovägar”. Lars
Monsen är en norsk friluftsentusiast, och lite
av en urkraft i uthållighet. Bland annat har han
tagit sig igenom en vandringsexpedition på
825 mil genom Canada, vilket tog honom 2 år
och 7 månader. Wow! Förutom hans stora kunskap om hur man överlever i vildmarken, så har han också stor uthållighet både fysiskt och mentalt. Han kämpar på även när utmaningen
verkar oöverkomlig. Ger inte upp.
I den här TV-serien ska han vandra vid ett tillfälle ute i en stor stiglös skog, från en punkt till en annan. Han har satts ner med helikopter
på en för honom okänd plats, med ögonbindel på. När han så tar av
ögonbindeln står han i en terräng där skogen är enformig och marken
platt. Till sin hjälp har han fått en kompass och ett litet kartblad med
begränsad information. Han tar ut kompassriktningen, och har ca 2
mil att gå innan han kommer fram till några landmärken som han kan
orientera sig efter. För att lyckas med något liknande, behövs en stor
portion av uthållighet, både fysiskt och mentalt. Risken att gå fel är
stor. Under vandringen säger han:
”Nu har jag gått i kompassriktningen i två timmar. Terrängen har varit
sig lik. Jag vet definitivt inte var jag är”.
Så är det att orientera sig i skogen. När man följer en kompass
måste man bara gå, hålla fokus och inte börja tvivla. Man får ta fram
kompassen ofta.
Under två år har pandemin prövat vår uthållighet
och vårt tålamod. Hela tiden har vi levt med ovissheten
om hur länge det ska hålla på. Kanske har även vår tro
och våra relationer satts på prov.
För att komma framåt i livet behöver vi uthållighet.
Och för att komma rätt behöver vi någon form av
Kompass. Gud har gett oss Bibeln och den heliga Ande som vår karta
och kompass för livet.
Forts sid 6 ……….
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Boka in redan nu
FÖRSAMLINGSDAG på Gultebo
lördagen den 3 september

För att hålla rätt riktning i livet behöver vi hålla blicken fäst på Jesus
och plocka fram kompassen ofta så att tvivlet hålls i schack. Som det står
i Ps 119:105:
”Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.”

den faktiskt talar in i våra liv. Orden blir verkliga i det
du och jag lever i just nu.
Det finns bibelord för alla livets skeenden. Anden gör så att bibelordet ger oss det vi behöver genom uppmuntran, tröst, varning och ledning.
Så låt oss inte ge upp utan hämta kraft hos Gud, genom att ta hjälp av
bibelordet och av den Heliga Andes vägledning. Precis som Kung David
skriver i Psaltaren 23:
”Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar.”

Guds välsignelse till er alla
/ Pastor Lotta Suu
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BYSNICKARN
i Vårdsberg

-

Ledig
reklamplats
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