VÅRT
UPPDRAG

KÄRLEK
ÄLSKA GUD OCH ÄLSKA VARANDRA
” Mästare, vilket är det viktigaste budet i Moses lag ?” Jesus svarade: “ ‘Du
ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt
förstånd.’ Detta är det första budet, och också det viktigaste. Det näst
viktigaste liknar det första: ‘Du ska älska din medmänniska som dig själv.’
De här två buden sammanfattar allt som Gud har sagt genom Moses lag
och profeterna. ”
MAT TEUS 22:36-40

‘Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.
Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.
Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min
faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje
skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Ingen har större kärlek än den
som ger sitt liv för sina vänner. ‘
JOHANNESEVANGELIET 15:9-13

• Vår inbjudan är att älska Gud och älska varandra. Ett uppdrag som inte
förändras. Inte nu heller. Kanske nu mer än nånsin blir det tydligt vad vår
tros kärna handlar om på riktigt.
• Låt den här tiden vara en inbjudan till att komma tillbaka till de viktigaste
värdena. En slags omstart kring varför vi gör det vi gör.
• När allt skalas ner, vad väljer vi att skala upp?
• Vad kan Guds församlingen få bli ihågkommen för när denna kris är över?
Med alla digitala möjligheter kommer vi jättelångt i att nå ut! Men med
hjärtan som ställer in sitt fokus på Guds perspektiv kommer vi ännu längre.
Detta är en kris för vårt land men Gud låter allt, även detta, samverka till
det bästa och låter det inte vara bortslösat. Om vi alliera oss med honom
kan vi i detta få ta steg tillsammans med Gud som drar människor in i tillit
på honom som är hopp och frid. Vilken möjlighet!

EVANGELISATION
DÅ SKA VÄRLDEN TRO
”Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror
på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och
jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.
Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett
och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och
bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du
har älskat mig.”
JOHANNES 17: 20-23

”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.”
JOHANNES 13:35

• Det är så tydligt hur Gud ger oss en uppgift när det kommer till kärlek
och enhet som går långt bortom att det är bra för oss. Han ser alltid en
större bild, ett längre perspektiv, en djupare vinst. Han ser vad det innebär
för världen som han älskar så oerhört när vi visar dem ett exempel på vad
utgivande kärlek är.
• Världen kan inte se hur vi älskar Gud men de kan se hur vi älskar
varandra. Och de kan se hur vi tar hand om varandra i tider av kris!
När Mose bad att få se Guds härlighet så var det (bland annat) Guds godhet,
nåd och barmhärtighet som passerade förbi honom. Låt det vara det som
våra församlingar strålar av i denna tid också. Godhet. Nåd. Barmhärtighet.
Låt oss stråla av hans härlighet och enhet i detta så att våra samhällen,
kommuner, städer och vårt land kan se vad utgivande kärlek är på riktigt.
Då ska de tro. Då ska de möta Honom. Han som är kärlek.

SMÅGRUPPER
Förutom alla digitala sätt att hänga (messenger-grupper, whatsapp-grupper,
Google hangouts, Go too meetings, Skype, Facetime osv osv osv) så går det
ju faktiskt att träffas på riktigt, i verkliga livet.
• Det går att mötas i smågrupper, små bönegrupper, små fikagrupper, små
bibelstudiegrupper, små samtalsgrupper. Givetvis friska, givetvis med god
hygien och givetvis med vishet och ansvar för varandras hälsa. Men det går!
• Vi bör se denna tid som en inbjudan till att bjuda in på middag, bjuda hem
på fika. De enskilda relationerna är de som kommer göra störst skillnad.
Att blir inbjuden i en annans liv, där har vi de stora möjligheterna till att
bryta emotionell, mental och själslig isolering.
• Kanske är det rent av så att du har ett rum ledigt, en soffa tillgänglig eller
en gäststuga på tomten? Är det så att det finns personer i din närhet som
sitter ensamma hemma och är rädda och oroliga? Vad kan du göra?
Vi vet att ensamhet är en stor risk vid psykisk ohälsa och vi vet att antalet
suicid i vårt land riskerar att öka i en tid då många inte kan gå till jobbet och
terapin på samma sätt som innan. Vi vet att utsattheten för de redan sköra
ökar i en tid då rutiner rubbas och oron i samhället ökar. Vi vet att riskerna
med Coronaviruset går långt bortom sjukdomens gränser. De rör sig in på
områden som mental och själslig hälsa. HÄR kan vi bryta in med Guds rike,
Guds oerhörda kärlek, Guds kraft och Guds omsorg.
• Låt oss se över vilka vi har runt omkring oss som är i riskgrupp och sen se
till att checka in med varandra regelbundet. Sätt ett larm på din mobil som
påminner dig.
• Skapa rum. Kanske är det så att du och din familj kan lägga om något för
att skapa yta för en näste i detta? Ett fysiskt rum ja, men också ett rum i
hjärtat.
• Be över vilka Gud vill ge dig ett herdeskap för i denna tid. Vem kan du visa
godhet mot? Vem kan du få vara en ambassadör av Guds kärlek för?

KVINNOGRUPPER/MANSGRUPPER
• När många aktiviteter och mycket av föreningsgemenskap stängs ner så
ökar riskerna för de som lever i våldsamma relationer i hemmet. Kan man
i kyrkan erbjuda mindre samlingar med gemenskap, fika, bokcirkel,
studiegrupp så kan det blir en bra anledning att ta sig ut ur hemmet och
kanske till och med våga be om hjälp.
• En studiegrupp kan vara fysisk eller digital, kanske med fördel digital i
tider som dessa.
• En studiecirkel jobbar utifrån dessa fem komponenter: 1. ett ämne, 2. en
studieplan, 3. en mötestid, 4. en plats/eller digitalt, 5. ledare och deltagare.
BARNGRUPPER
• När barn blir hemma mer så ökar riskerna för de barn som har det stökigt
hemma. Finns det möjligheter för kyrkan att ha mindre samlingar med
barn så blir det en fantastisk chans till att fånga upp dessa barn och även
barn utifrån.
• Sport, pyssel, musik eller annan aktivitet i kyrkan.
• Tänk så fantastiskt när vi som Guds församling får peka på hopp och
enhet, solidaritet godhet i detta. Tänk när krisen är över och samarbetet
med kommunerna är etablerat och rubrikerna som sprids i sekulär media
handlar om hur pingstförsamlingarna klev fram och betjänade sitt
samhälle under Coronakrisen.
Tänk- då ska världen tro!
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