Söndagens – 2a i Påsktiden - GT-läsning: Profeten Sakarjas bok 8:6-8
Så säger Herren Sebaot: Om de som är kvar av folket tror att detta är
omöjligt i kommande dagar, är det därför omöjligt för mig? frågar
Herren Sebaot.
Så säger Herren Sebaot: Jag ska rädda mitt folk ut ur österns länder
och västerns. Jag ska hämta dem hit och låta dem bo i Jerusalem. De
ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud i trohet och
rättfärdighet.
Det här brevet har tre tämligen olika delar. Om där ändå finns ett
band kunde det vara ovanstående: Om människor anser något för
omöjligt, är det därför omöjligt för mig? frågar Herren Sebaot./Lena
Del 1.
Sakarja är en av de böcker som citeras mest i NT. Att ett stycke ur den
boken är med denna söndag, har jag tagit som ursäkt för att här ta
med glimtar:
3:8 Här nämns första gången Telningen, som hos Jeremia blir ett
rättfärdigt skott ur Davids stam.
I 7:8ff och 8:16 kan vi känna igen profeternas patos – samma patos
som sedan finns hos Jesus när han möter hycklare, när han rensar
templet.
9:9 är orden människor känner igen när Jesus kommer ridande till
Jerusalem på en åsna.
11:12f berättar tillsammans med 2 Mos 21:32 varför Jesus liv
prissattes till just 30 silverpenningar. Tillsammans med Jer 32:6-9
berättas vad som hände med pengarna sedan Judas återlämnat dem.
12:10 … den som de har genomborrat …
13:7 … Dräp herden så att fåren skingras …
Och så har hela Uppenbarelseboken mycket av ton och bildspråk
gemensamt med mycket av Sakarja bok.

Del 2.
Från Equmeniakyrkans hemsida:
Den 26 april är det bön- och insamlingsdag för det nationella arbetet
inom Equmeniakyrkan.
I år har du chans att delta i både bönen och insamlingen på ett lite
speciellt sätt.
”Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem” säger
Jesus i Matt 18:20. Varje församling, oavsett hur stor eller liten, är en
plats där vi kan möta honom. Därför är det viktigt att vi tar ett
gemensamt ansvar för att den lokala församlingen får det stöd den
behöver. Församlingsutveckling, utbildning, migrationsarbete,
evangelisation, församlingsgrundande och så mycket mer.
Vi visar också att vi hör ihop genom att be för varandra. Varje
församling, oavsett hur stor eller liten, får en annan församling att be
för och blir, i sin tur, buren i förbön av en annan församling. På så sätt
knyter vi samman oss som kyrka och visar att vi tar ansvar för
varandra. I bön, givande och kärlek.
Så ta fram skolatlasen eller google (det behövde i alla fall jag) och var
med!
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Del 3.
En ”bönekedja” fick mina tankar att gå till en bandvävare. Närmare
bestämt Gerhard Tersteegen och boken En själasörjares brev.
Översättningen från tyskan kom 1935, så språket är lite gammalt, men
jag har ändå känt en del brev som riktade direkt till mig!
GT föddes 1697 som yngst av 8 syskon i en köpmansfamilj. Han hade
läshuvud och det bestämdes att han skulle gå i sin fars fotspår, så han
skickades till Mülheim för att gå i lära.
Pietistisk väckelse där griper också GT. Han blir en av dem som genom
århundradena kommit att bokstavligt sälja allt och dela ut åt de
fattiga.
Han flyttar in hos en familj och blir bandvävare, för hans kropp
klarade inte riktigt av fabriksarbete.
Som det är med goda själasörjare, så blir det allt fler som söker
honom; för samtal, per brev och som förkunnare.
Efter några år slutar han helt att yrkesarbeta och lever resten av livet
på gåvor – han blir 73år.
Här följer tre utdrag med lite olika riktning:
Brev 27 Det är visserligen också gott, om du har tillfälle till att
stundom något litet samtala med din själavän i ensamheten, men
eftersom det inte alltid är möjligt, så kan du desto mer vara med
Honom i ditt inre. Kan vi inte följa Jesus in i ensamheten, så följer Han
oss i arbete och vimmel. För den kärleksfulle Frälsaren är allt bön som
görs av kärlek till Honom.
Brev 43 Kära syster, tänk dock aldrig på den käre Frälsaren sådär på
långt avstånd. Tänk på honom som en trofast hjärtevän som ständigt
tar sig an dig. Hämta ur Hans hjärta all vänlighet, allt tålamod och
saktmod, all livskraft du behöver. Allt ligger där öppet och tillgängligt
för den barnsliga tron.

Brev 115 Att dina föräldrar och dina syskon ligger dig varmt om hjärtat
är gott – de ligger också mig varmt om hjärtat. Men det är inte gott att
du låter oroa dig av detta, utan det är en svaghet, ja en fiendens
frestelse. Fienden unnar dig ingen ro och ingen tro i hjärtat, eftersom
han vet att Jesus, såsom fridens konung, också i ditt hjärta vill
upprätta sitt rike – i frid.
Frambär med mig dina kära av hjärtat till Herren så ofta du kommer
att tänka på dem. Låt dem sedan ligga där inför Gud, som älskar dem
mer än du kan älska dem, och gör dig inga fler funderingar över dem.

