Livet är skört och fyllt av längtan
Livet är så skört och så fyllt av längtan.
Vad håller livet samman, vad stillar hungern?
När vi firar nattvard i kyrkan säger vi: vi är ett enda bröd och en enda mänsklighet.
Vi delar samma jord och samma himmel,
regnet faller över onda som goda, fattiga som rika.
Vi hungrar och törstar, vi sörjer och längtar, vi gläds och älskar.
Vi är som små, små korn vuxna tillsammans, malda, beredda och knådade tillsammans
till ett enda bröd, en enda kropp, en enda mänsklighet.
Därför gör det så ont – när någon dör ifrån oss, när vi inte förmår möta tiggarens blick,
när vi ser hur flugorna kryper över magra barns ansikten.
Vi vet – det kunde vara jag. Född i en annan familj, på en annan plats.
Det kunde vara jag!
Så här står vi: medmänniskor med hela famnen full av ansvar,
att hålla kroppen samman, att dela livet, att dela brödet med varandra.
Några har för mycket, många har för lite.
Rättvisa kan vi bara skapa själva.
Att vara människa är att dela:
glädjen och sorgen, vanmakten och hoppet, vinet och brödet.
Jesus sa: Jag är Livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra och den som tror på
mig skall aldrig någonsin törsta.
(Johannesevangeliet kap 6)
Det bröd som kommer från himlen är ett bröd av ljus som kan fylla längtans tomrum.
Pressen, stressen, oron bara ökar själens hunger.
Alkohol, hetsätning, piller, shopping dämpar smärtan,
men minskar inte hungern.
Likgiltighetens mur förtvinar livet.
Men det finns en Gud som vill oss väl.
Påskens budskap berättar att Jesus Kristus går genom död till liv för att visa att det till synes
omöjliga kan bli möjligt och trasigt kan bli helt.
Han uppstår för att vi ska bli fria. Var och en och tillsammans.
Öppna ditt hjärta för Guds kärlek.
Låt den svämma över, omsluta dig, bära dig, mätta din hunger och stilla din törst.
Den räcker och blir över.
Dela med dig så växer den. En enda kärlek – en enda mänsklighet.
Därför säger vi ur djupet av vårt hjärta Glad Påsk!!
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