Gudstjänsttankar FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

Att växa i tro
Psalmer:
21 Måne och sol, 210 Jag lyfter ögat mot himmelen, 787 Nära marken

Dagens bön:
Kärlekens Gud vi tackar dig för att du i dopet gjorde oss till dina. Sänd oss Hjälparen,
din heliga Ande, till att leda oss in i trons fördolda liv och ut i din kärleks tjänst.
I Jesu namn. Amen

Bibelläsning:
Hos 11:1-4, 1 Joh 4:1-10, Joh 16:5-11, Ps 98:1-8

Betraktelse:
Vid den här rubriken, att växa i tro, kommer jag alltid att tänka på vad präst, författare och
tonsättare Lars-Åke Lundberg berättade. Han hade hämtat ett av sina barnbarn på förskolan
och de gick hand i hand på väg hem. Bredvid trottoaren där de gick var vägen hårt trafikerad.
Varje gång de skulle säga något fick han böja sig ner så att de kunde höra varandra. Nu ville
hon säga något. Han stannade, böjde sig och flickan sa konstaterande: Du är stor och jag är
liten. Ja, sa han, jag är stor och du är liten. Då sa hon: Morfar, du kan växa så att du blir liten!
Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i Guds rike, sa Jesus. Att bli
som ett barn handlar inte om att förminska sig och gå tillbaka i utvecklingen. Nej, att bli som
barn är, som flickan sa: att växa så att man blir liten. Växande i tro handlar inte om att bli
duktig, stor och stark. Tvärt om, att växa i tro är att bli mer och mer beroende av Gud. Vila i
tilliten. Den gammaltestamentliga läsningen målar en ömsint bild av tro, där Gud är den som
med trofasthetens band drar oss till sig och som är som en som lyfter upp ett barn till kinden.
Växande i tro handlar också om att släppa greppet. Hur var det när du en gång lärde dig
cykla? Eller simma? Kanske var det som för mig att en vuxen gick bredvid, eller sprang
bakom cykeln och höll i pakethållaren. Släpp inte! sa vi. På samma sätt när jag sedan själv
sprang bakom mina barn och höll i en pinne vi satt fast som stöd i pakethållaren. Släpp inte!
Ändå släppte jag, när jag kände att tiden var inne. När balansen var där, eller simtagen bar.
På samma sätt var Jesus hos sina lärjungar som ett stöd, tills tiden var inne. Lämna oss inte!
Om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er, svarade Jesus. Hjälparen, vilket bra
namn för den heliga Anden, som är som balansen när jag plötsligt har den inom mig och inte
behöver stöttning utifrån för att det ska bära. Det är vid sitt avskedstal Jesus talar så här med
sina lärjungar om Anden som ska komma, läser vi i Johannes evangelium. Och Anden blir
som en trons kompass inom oss, en vägvisare i fråga om viktiga värden, kärlekens lag skriven
i våra hjärtan. Men en kompass måste användas för att kunna vara till hjälp och vägleda rätt.

Växa i tro läser vi om samtidigt som allt växer med stormsteg i naturen. Tänk så viktigt att
samtidigt behålla sitt lugn och sin ödmjukhet gentemot allt. Det är så lätt att förväxa sig,
tappa riktningen. Mitt i växandet måste vi öva oss att gå små steg, stanna, böja oss ner,
lyssna, vila och lita. Att växa i tro handlar om att mogna för Guds rike, som är inom oss och
mellan oss, men som också redan är här genom skapelsen! Barnet uppmaning, väx så du blir
liten är också en kallelse att vara varsam om allt. Så till slut en sångtext av Britt G Hallqvist:
Den gråa masken som kryper i mull, jag ska inte trampa på.
Jag går så försiktigt för sniglarnas skull och myran som bär sitt strå.
Och fjärilens vinge och blommans blad, jag ska inte riva itu.
För nog kan en fjäril få känna sig glad i solen som jag och du.
När kvällen kommer och solen går ner jag ligger med fönstret på glänt
och knäpper ihop mina händer och ser på stjärnan som Gud har tänt.
För alla sjuka och rädda jag ber: Gud sänd dem ett sommarbud,
en fågel, en blomma, en strimma av ljus och låt dem bli glada, Gud.

Kyrkans förbön:
Till dig, Gud, kommer vi med våra liv och ber: led oss, lär oss, ta oss in i din goda famn,
bär oss och sänd oss med kärlek och fred.
Till dig, Gud, kommer vi med allt som är skört och sårbart, hjälp oss att ta hand om varandra
och om din skapelse.
Till dig, Gud, kommer vi med våra böner för hela världen, om fred och rättvisa för alla, ber vi,
om mat och rent vatten för varje människa och om trygghet och framtidshopp för alla.
Gud, förlåt oss när vi kommer till korta, när vi handlar kärlekslöst och skadar oss och andra.
Hjälp oss att ta ny riktning när vi gått fel och uppmuntra, förlåta och hjälpa varandra.
Till dig, som håller hela världen i dina goda skaparhänder, ber vi: Låt din vilja ske. Amen

Låt oss be Herrens bön:
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det
onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen

Herren välsigne oss:
Herren välsigne oss och bevare oss
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen

