
 

 

 
Juli 2020                                                 svenska           

Jag är med er alla dagar 

till tidens slut! 
                              (Matt. 28:20)                                                                                                                                                                                               
______________________________________ 

Uppmuntra! 

Encourage! 
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Kära Ni, ordets vänner, 

 

 osäker och tvekande närmade han sig henne. Han – en student med ett främmande 

utseende – hon en student som sedan länge bott i den här staden. Han letade efter en adress och 

frågade om hon kunde hjälpa honom. Hon visste inte vägen heller, men hon tog sin mobil och 

började omedelbart att leta med Google Maps. Snabbt hittade hon adressen. Hon tog en bit 

papper och skrev upp den exakta vägen åt den unge mannen som bara talade bruten engelska. 

Tacksam och nästan rörd tog han emot vägbeskrivningen och förklarade: "Så mycket tid och 

konkret hjälp har jag aldrig fått av någon i det här landet!" 

 

 Att låta någon få känna: Du är inte ensam! Det här var Jesu väg. "Om någon vill tvinga 

dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom!" hade Jesus sagt till sina vänner. 

Så om någon inte känner till vägen, ta med honom till den ort dit han skulle. Och när Jesus gick 

hem till sin fader efter uppståndelsen, då kände han att hans lärjungar skulle fortfarande behöva 

honom. Därför gav han dem för all tid sitt löfte: "Och jag är med er alla dagar till tidens slut." 

(Matt. 28:20) 

 

 Påven Franciskus sa den 27 mars 2020 när han stod på den tomma Petersplatsen: "En 

av de saker som sårar oss och våra familjer mest när vi hör dem är: ‘Bryr du dig inte om mig?’ 

Det är en fråga som upprör oss i våra hjärtan." Erfarenheten att vara betydelsefull och att inte 

vara ensam, det ger hopp och fred. 

 

 Låt oss inte lämna varandra ensamma! Låt oss hjälpa vår nästa med det som han behöver 

just nu! – Uppmuntra! Encourage!  
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