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Jesus, jag prisar Dig                                                                              
för det Du gör för mig.                                                                 
Jesus, jag prisar Dig                                                                              
för de segrar som du vunnit.                                                               
Jag lyfter mina händer                                                                        
och ärar Ditt heliga namn.                                                                       
Jesus, jag prisar Dig                                                                            
och välsignar Ditt namn                                                                                      
för allt som Du gjort. 
Din nåd förändrade mitt liv.                                                               
Du inneslöt mig i Din famn.                                                                
Din nåd hörde min bön.                                                                      
Din frid den svämmar över.                                                               
Din glädje förnyar min styrka.                                                            
Min förtvivlan ger vika för hoppet                                               
genom Din kraft som gör mig fri. 
Jesus, jag prisar Dig. 
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Vilken attityd har jag till livet?   
Lever jag öppen eller stängd, optimistisk eller pessimistisk, hoppfull eller 
desillusionerad, glad eller dyster? Hos mig finns det ögonblick av alla 
dessa synsätt. Men hur är det överlag, tänker jag under mitt liv att    
glaset är halvtomt eller halvfullt?                                                                     
Jag läste om en jetset-kille som var chefredaktör för Elle,                      
modetidningen, och som levde ett liv långt från min värld. Vid 43 års 
ålder fick han en stroke, som skadade hans hjärna och förlamade hela 
hans kropp. Han hamnade i det som kallas ”locked-in syndrom”.       
Det jag med åldern förlorar bit för bit; min fysiska förmåga,                
muskeltonus, snabb artikulation, rörelseförmåga m.m., förlorade han 
på ett ögonblick.  
Han ställde sig frågan: ”Vad har jag kvar?” Jag erkänner villigt att den 
frågan far även ibland genom mitt huvud. Jag är ju närmare rullatorn 
än hoppborgen. Mitt liv har varit och är stimulerande och jag har fått 
och får dela den med många goda medvandrare och då tänker jag 
inte bara på mina närmaste. Allt sedan barnsben har jag mött mycket 
kärlek i den kristna församlingen och många är de tillfällen och         
situationer då jag fått go’a tillrop … men jag vill tro och påstår …    
mycket återstår. Hur fullt är glaset?                                                                               
I nutid möter mig fortsatt välsignelse och minnena sträcker sig längre 
bakåt i tiden än i unga år. Kanske kommer lyckan till mig nu för tiden 
mer i det mindre sammanhanget, än i det stora och ljudliga. Naturen 
förgyller fortsatt livet och i ett långsammare tempo ser jag mer runt 
omkring mig. I samspelet med människor finns tid till personliga möten 
mer på djupet. Växandet upphör aldrig.�Det gäller att se de enkla, 
vackra gåvorna som fortfarande finns med oss.  

Mycket av det gamla är borta och det gäller även de uppgifter jag 
levt i, men minnena lever och lusten att möta framtiden har inte     
svalnat. Framtiden är oviss, men det jag vet säkert det är, att den inte 
blir densamma. Mycket saknar jag, men nyfikenheten lever och     
hoppet är inte mindre än förr.    
Människorna, och jag bland dem, är snara att döma efter vad vi hör, 
men kärlek uttrycks bäst av vad vi gör. Livet är inte slut och                
förändringar är lika förutsägbara som att efter regn kommer solsken. 
Allt försvinner inte. 
 Det finns underbara och eviga ting som stannar kvar; ”Ett hem” är 
fortfarande platsen jag kan komma till, natt som dag och familjen är 
de som släpper in mig. ”Vänner” är den dyrbara skatt som tror på mig i 
upp- och nedgångar.                                                                                                             
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”Evighetsperspektivet” växer sig större och större.                                                                          
Och ett vet jag med stark övertygelse – Herren Jesus, som varit trogen 
att leda mig från början, kommer att gå med mig tills min jordiska 
resa är över. Ja, om inget annat är sant så är detta sant;                                 
Jesus går med mig genom det svåra som jag möter i livet oavsett 
vad det är. Och min vän … detta gäller även dig.                                           
Gud välsigne dig och låt oss be om att trots mörkret runt om oss, så 
får vi som kristna och som församling sprida hoppet. Hoppet som ly-
ser från Golgata kors och som berättar att vid jordelivets slutdestinat-
ion, står kärleken och det goda som segrare. 

Torgny Stenson 

I sommar blir det                                      
VÄGKYRKA                                                       

i Värmlandsbro igen och då även              

i källaren. 
Det är SMU och scouterna som ansvarar för den.           

Nu behöver vi ”loppor”. Har du något i dina               
gömmor som du vill bli av med så kan du lämna        

in det till Sörbrokyrkan.                                                                        
Kontakta Annci (0533-404 00) eller                                        

Torgny (070 539 28 82) så hjälper de dig. 
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