Livsglädje Landskrona, 2020-03-22, I en tid som denna
I en speciell tid. Coronavirus. Och det påverkar oss och förändrar hur vi kan ta oss an livet.
Många måste stanna hemma för att minska smittspridningen och belastningen på sjukvården. Och vi
arbetar efter förhållningsreglerna från samhällets myndigheter: Vi ska stanna hemma vid sjukdom
och även vid mildare symptom på förkylning eller influensa. Det gäller också dig som bara känner dig
lite sjuk. Stanna hemma tills du är helt frisk och därefter ytterligare två dygn. Undvika att träffa andra
som kan bli svårt sjuka, som äldre personer. Alla från 70 år och uppåt ska från och med nu stanna
hemma och undvika sociala kontakter.
En tid som gör oss oroliga och rädda. Många av oss inser allvaret mer och mer. Rapporter från Italien
där många, 793, har avlidit i Covid-19, de flesta äldre.
Påverkar hur vi kan leva ut den gemenskap vi är. Vi vet ju att det centrala för församlingslivet är
Jesus, det är han som berör och drar oss intill sig och in i gemenskap med andra som tror. Som
församling har vi alltid betonat att det är relationerna med Gud och varandra som är det viktiga.
- Verksamheterna - de är uttryck för det liv som uppstår och en hjälp för oss att leva det
gemensamma livet som församling.
- Byggnaden en resurs för att möjliggöra mötet mellan oss och Gud, som en mötesplats för många.
Och så behöver vi ställa om nu, som individer och hur vi gör saker som gemenskap. Vi tvingas i
omsorg om andra att göra annorlunda. Så hur gör vi när vi inte kan ses på samma sätt? Kommer till
det om en stund.
Men först – om vår livsriktning och hur vi följer Jesus.
I kristider riskerar människor dras isär. Egoism vänds i avstånd. Kärleken kallna Matt 24:12 Genom att
laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Leva lyhörda för det Jesus lär oss och
som den helige Ande vill leda oss i.
Är inne i fastan som leder fram mot påsken. I kyrkans historia: att frivilligt avstå, skala bort, förenkla,
för att rikta in livet på Jesus. Och nu är vi i en situation då vi tvingas att göra detta. Vi kan låta detta
bli en tid då vi ger rum för det fastan syftar till, att centrera livet på Jesus.
Inför gudstjänsten idag landade jag i Bergspredikans ord som ett tilltal till oss. Läser om det i Matteus
5-7. Människor har samlats, de har sett honom göra under, de är nyfikna, och det är gott om folk, så
sätter Jesus ner och några kliver fram, de som är hans närmaste, för att lyssna på honom och han
börjar undervisa: När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans
lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade:
När han sätter sig ner är det en inbjudan för alla som vill att koma närmare, lyssna och börja låta livet
formas på riktigt. Det Jesus säger är inte dolt, han säger det öppet, och precis som människorna där
och då får du och jag välja om vi vill gå fram och sätta oss ner för att lyssna till honom. Lärjungarna
får med sina liv ta steget fram ur folkmassan, den stora gruppen och säga – vi vill lyssna, vi vill ta
emot och leva för… Det är en bekännelsens handling. Vi vill vara med!
Jesus ger undervisning för de människor som vill låta sig präglas av gemenskapen med honom. Han
anger kännetecken och livsriktning för de som vill relatera till Gud.

Jesus inleder med att göra sju uttalande som börjar med orden Saliga de… Den är lycklig som tar
emot detta lever så här. Salig! Lyckliga du! Du är välsignad! De som tar det där klivet fram möts av
just det tilltalet Salig är ni... Ni är välsignade. Det är löften om liv i Gud!
Och jag tänker vi behöver höra de orden idag. ”Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör
himmelriket. Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade. Saliga de barmhärtiga,
de skall möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga de som håller fred, de
skall kallas Guds söner.”
Salig-orden sätter tonen för det liv Gud erbjuder oss att ta emot och hur vi får vara med och leva ut
det liv Jesus berör oss med och över tid formar fram.
”Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
• De som är medvetna om sina tillkortakommanden och misslyckanden inför Gud.
• Det är de som inte tror att Gud är på deras sida p g a vad de åstadkommer.
Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. Gud är på din sida i din oro, rädsla och sorg. Är vid din sida,
kommer med sin tröst. Saliga de pressade, de oroliga.
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet. De som inte hittar styrkan i sin egen förmåga, utan lägger
livet i Guds händer. Tro och tillitsfull relation till Gud. Vi som inte har hittat styrkan i oss själva.
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade. De som hungrar efter
att Gud. Att det som är rätt ska segra.
Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet. De som ger Guds barmhärtighet, dr omsorg
uttrycks utan kar på motprestation, ska fortsatt möta Guds barmhärtighet.
Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. Gud är den som kan göra våra liv renhjärtade.
… Hjärtat platsen där vi säger ja, nej, jag bryr mig inte, jag bryr mig… på djupet, väljer att samverka
med gott eller ont. Hes 36:26-27: 26Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag
skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. 27Med min egen ande skall jag
fylla er. Jag skall se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem.
Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.” Grundtextens uttryck, som bokstavligen
betyder ”gör fred (frid)” vilket syns i den engelska översättningen: Blessed are the peacemakers.
Något Sv Folkbibelns översättning uttrycker: Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn.
Aktivt agerande av fridsskapande. Inte bara ett passivt förhållningssätt – eller att vara människor som
håller sig lite lugna i situationer. Uppdraget är att leva fridsskapande, utgivande av den kärlek som
Gud berört med. Gud skapar frid mellan sig själv och dig, så att du kan vara med och beröra med sin
frid genom ditt liv.
Tillsammans är de sju saligprisningarna (där den sjunde förstärks med ett till salig) och
undervisningen Jesus ger, när han fördjupar dessa i kapitel 5-7, är en inbjudan till ett vackert liv som
börjar med Guds ingripande. Han älskar först. I sin undervisning kommer han ta med lärjungarna in i
vad det innebär att leva för Guds rike, vad det är Gud vill forma fram hos de som följer
Slutorden i Bergspredikan hittar vi i kapitel sju: 24Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem
är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. 25Regnet öste ner, floden kom, vindarna
blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. 26Och
den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand.
27Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och
raset blev stort.”
Stormar kommer mot det som är våra liv, under tiden vi lever, kommer. Det handlar inte om de
kommer, utan när de kommer. Vi uppmuntras att inte bara höra, utan att låta det vi hör leda till ett
liv vi lever.

Du är resursrik i din relation till Jesus, för att han är rik på den trygghet och det liv du behöver. Under
senaste året har vi i gudstjänster haft betoningen på Vår Fader – att möta Gud på livets alla områden,
bön som leder till handling. Och Guds rustning, att pågående leva i det Jesus är och säger. Att rusta
sig i det som en rustning. Ett tilltal för livet här och nu, för vår vardag och i evigheten.
Som troende och församling vill vi leva pågående i de livsriktningar Gud gett oss: Uppåt, inåt och
utåt. Hur ska vi göra det framöver? Fortsätt ta emot från Gud, ge rum för hans liv.
- Lärjungaskap på hemmaplan: Läs Bibeln och be hemma. Läs bibeln med din familj o be
tillsammans en stund varje dag.
När vi nu kommer leva tätare på varandra, kanske utan den paus som att gå till jobbet,
fritidsaktiviteter ger oss, så kommer pressen på de nära relationerna öka. Om vi inte har haft det
så lätt i våra nära relationer innan så kommer det bli synligare nu.
Ta emot stöd i ditt liv. Vi vill vara här för varandra nu. Be om hjälp. Ta emot hjälp. Ge hjälp.
Alla kan inte mötas som vanligt. Vi ställer om saker nu.
- Vi fortsätter göra det tillsammans, de som kan ses, ses i hemgrupper och till gudstjänst.
- Folkhälsomyndighetens uppmaning är att föreningar ska fortsätta med verksamheter riktade till
barn och unga. Vi fortsätter att göra detta utifrån ledarresurser och informerar deltagare om
verksamheterna är inställda.
- På söndag blir det gudstjänst i kyrkans lokaler med lovsång, bön och predikan. Vi ställer in fikat.
Det blir söndagsskola när det finns ledare. Nästa vecka räknar vi med att stream predikan via
Microsoft Teams. Predikan läggs ut på hemsidan i efterhand.
- Via Microsoft Teams:
• Gruppträffar
• Gemensamma samlingar.
• Maila in ditt namn till info@livsgladje.nu om du vill kunna logga in till denna mötesplats.
Vårt uppdrag är fortsatt detsamma, att vara till välsignelse, visa barmhärtighet och vara
fredsskapande.
Vilka runt dig behöver ta del av Guds livgivande idag?
- Vi fortsätter ta omsorg om varandra. Har du behov av hjälp, hör av dig till ditt nätverk i
församlingen.
- Du som är frisk och har möjlighet att bidra med din tid får gärna höra av dig till oss i personalen. Handla för någon. - Hör av dig. Hur är det? Be. Vår Fader. Välsignelsen.
- Vi har svarat ja på Landskrona Stads förfrågan att som församling finnas med som en resurs i
deras hantering av situationen. Staden bygger upp ett nätverk för att möta behoven hos de som
ingår i riskgrupper. På deras hemsida hittar du information om den hjälp som kan behövas och
här finns också ett formulär där du kan anmäla dig som volontär.
- Bönens möjligheter
13Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till
annat än att kastas bort och trampas av människorna. 14Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg
kan inte döljas, 15och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på
hållaren, så att den lyser för alla i huset. 16På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att
de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Lyssna! Hör! Dra oss till honom.
Denna vecka ber vi om helande och hopp för vår värld.
- Vi ber för de som är sjuka. För vårdpersonal. För de som är rädda. För myndigheter och politiker
som behöver fatta kloka beslut.

- Vi ber för vår församlingsgemenskap. Vi tackar Gud för vår församling har fått vara med och
förmedla Jesus, hopp och helande. Och ber om nåd att få fortsätta dela det livet med varandra och
vår värld.
-Vad skapar trygghet för dig i en tid som denna? Vi ber att Gud ska fylla oss med sin frid och sin helige
Ande.
Bibelhänvisningar: Matteus 5:1-16; 7:24-27
Till eftertanke:
I denna tid av fasta – ge rum för Jesus och låt honom fylla dig med sin frid och sin helige Ande. Denna
vecka fortsätter vi be om helande och hopp:
- Vi ber för de som är sjuka och isolerade. För vårdpersonal. För de som är rädda. För myndigheter
och politiker som behöver fatta kloka beslut.
- Vi ber för vår församlingsgemenskap. I tid av omställning ber vi om kreativa idéer och
handlingskraft för hur vi kan förmedla Jesus, hopp och helande, utöva omsorg och dela det livet
med varandra och vår värld.
Info
- Vi följer Folkhälsomyndighetens råd. Föreningar ska fortsätta med verksamheter riktade till barn
och unga. Vi gör det utifrån ledarresurser och meddelar deltagare om verksamheter ställs in.
- Söndag kl 18 Innebandy/Badminton på Albanoskolans gymnastiksal.
- Språkkursen och Sy- och språkcafé är inställda. Inga scouter denna vecka.
- Vill du ha tillgång till Livsglädjes digitala mötesplats på Microsoft Teams? Maila ditt namn till
info@livsgladje.nu
- Har du behov av hjälp, hör av dig till ditt nätverk i församlingen. Du som är frisk och har möjlighet
att bidra med din tid får gärna höra av dig till oss i personalen. Du kan också anmäla dig som
volontär på Landskrona Stad: www.landskrona.se/volontar
- Du kan ge din gåva till församling med: Bg 5632-5715; Swish 123 390 8258
- Tips om daglig läsning under fastan: Det generösa livet; detgenerosalivet.blogspot.com eller
Hjärtats språk; hjartatssprak.blogspot.com
Kontakt med församlingen: www.livsgladje.nu; tele 0767-94 01 69
- Pastor Håkan Kenne, hakan.kenne@livsgladje.nu, 0709-820230
- Pastor Deborah Sedin, deborah.sedin@livsgladje.nu, 0707-725913
- Diakon Karin Öberg, karin.oberg@livsgladje.nu, 0733-122574

