
Smaka och se att Herren är god! 
Ps 34:9 





Snart har det gått ett år sedan jag började min tjänst som officer i denna kår tillsammans 

med Lars och Christel. Vi är så tacksamma för hur kåren har öppnat sina stora armar och 

välkomnat oss in i familjen. Vi känner av den värmen och den enorma Gudslängtan som 

finns i kåren och vi är tacksamma för allt som görs för Guds rike genom vår kår. 

Vi är först och främst medborgare av Himmelriket. I Markus 4:31 säger Jesus att Guds rike är 

som ett senapsfrö som är det minsta av alla frön. Trots sin ringa storlek växer den till och blir 

den största bland alla träd. Det som ser ringa och föraktad ut för världen kan Gud använda i 

byggandet av sitt rike redan här på jorden.  

Egentligen är Gud inte intresserad av det vi är bra på. Han är helt enkelt intresserade av 

människor som ställer sig till förfogande. “Här är jag Herre, Sänd mig.” Ju mer beroende vi är 

av Gud desto mera av hans kraft får vi se. 

Än idag är de flesta som väljer att följa Jesus enkla, fattiga och “syndiga” människor.  Det ser 

vi bl. a. i utvecklingsländer där väckelse pågår.  Det är helt enkelt människor som är djupt 

medvetna om deras brister och behov av en frälsare. Timothy Keller, en av mina 

favoritförkunnare, sa i en pod, “The way up is down”. Det är först när vi inser hur mycket vi 

behöver en frälsare som Gud på riktigt kan få mer plats i våra liv och hans rike kan få 

blomma ut i full kraft.  

Vandringen med Jesus innebär stor glädje men också stunder av lidande. “Ni har ju fått 

nåden inte bara att tro på Kristus, utan också att lida för honom.” (Fil 1:29) I hans närhet får 

vi uppleva ljus mitt i prövningens mörka dal, att ljuset från hans ansikte ger liv till allt som 

ser omöjligt och dött ut. Genom att underordna oss Gud och leva nära honom får vi kraft att 

stå emot den onde (Jakobs brev). 

Nära och genom Jesus kan vi njuta av fantastiska stunder denna sommar. Tänk att få sitta på 

en filt ute på en strand eller i en liten skogsdunge och förundras av hans skapelse. Att läsa ur 

Guds ord högt mitt i hans natur. Att sjunga lovsånger eller lyssna till dem i hörlurar mitt i 

vardagen, "Smaka och se att Herren är god.” (Ps 34:9) 

Låt oss också tillsammans sträcka ut våra händer till en gråtande värld som saknar Guds 

kärlek. Bjud en främling på fika! Hälsa på din granne! Be för någon som är sjuk och öppna 

din ögon och upptäck att Himmelriket är mitt ibland oss. Sprid ljus där du är och var med 

och påverka atmosfären omkring dig. Se Himmelriket breder ut sig som ett växande 

senapsträd.  

Med önskan om en välsignad sommar. 

Elsa Björkqvist, kårledare 

 









 

Du omsluter mig 

på alla sidor 

och håller mig 

i din hand.  
Ps 139:5 












