En vän till mig i Orsa, fick denna fråga i en lokal tidning. – ”Vilken superkraft
skulle du vilja ha och varför?”
”Kraften att få människor att finna honom som; – aldrig skrev en sång men
ändå är mest omsjungen – aldrig skrev en bok men är mest omskriven – aldrig
grundade en skola, men har mest efterföljare än alla andra – inte blev mer än
drygt 30 år och utan politisk makt, men blev den vi idag räknar tiden efter. Man
måste veta vem det är! En kraft till hjälp i livet!”
Tänk vilka sanningar detta är och att vi vet vem han är! Du och jag kan dagligen
tala med honom och höra honom tala till oss genom Guds ord och bönen, han
ger oss kraft att växa och formas till hans avbilder.
Som församling ska vi tacksamt och med uthållighet hålla fast vid vår tro och i
våra hjärtan bekänna Jesus Kristus som vår Herre.
Jesus säger i Matt. 5: 14 ”Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att
de ser era goda gärningar så att de prisar er Fader i himlen”. Det ljus som vi har
i våra liv är Herren Jesus själv som faktiskt gett oss ”superkrafter” till att
representera Honom här på Åland.
Detta är extra viktigt att tänka på i vår tid då vi tycker oss se så mycket mörker
omkring oss och då modet ibland överger oss. I Mika 7:8 står det: ”Om jag
sitter i mörkret, är Herren mitt ljus”.
Jesus är världens ljus, som fortfarande skiner starkt och svarar på bön. Vi kan
till exempel glädja oss över den fina gemenskap vi som församlingar nu
upplever. Låt oss välsigna varandra och framför allt be för varandra, så vi kan
stå enade i tacksamhet, och prisa Jesus vår Frälsare och Kung.

