
Fast förankrad 

Jag är med i en facebookgrupp som heter ”odla i växthus och trädgård”. Senaste 
dagarna har det lagts ut e= antal bilden på växthus som trillat ihop som e= 
korthus e>er blåsten (stormarna) som varit. Självklart mycket tråkigt och lite 
lä= förtvivlat läge. Somliga har t.o.m. sa= upp sina växthus nyligen för a= kunna 
komma igång med odlingarna i dagarna framöver. Jag är så glad och tacksam för 
vårt växthus som visserligen inte var helt graDs men som enligt firman kallades 
stormsäkert. Dessutom har vi grävt ner stolparna som det si=er fäst i, mycket 
djupt. Grävaren som var och hjälpte oss undrade om vi skulle bygga hus. Idag 
när jag ser de eländiga bilderna på havererade växthus är jag glad a= vi d v s 
Gösta, hellre tog i lite för mycket än för lite.  

Idag tänker jag a= det är lite som a= vara förankrad i sin tro. Det klarar stormar 
och oväder. T.o.m. Corona-stormar ska det klara.  

Aposteln Paulus skriver på flera ställen om de=a i sina brev Dll församlingarna. T 
ex i brevet Dll församlingen i Efesos säger han: Stå fasta och var stadigt rotade i 
honom (Jesus), så a= ni Dllsammans med alla de heliga förmår fa=a bredden 
och längden och höjden och djupet och lär känna KrisD kärlek som är väldigare 
än all kunskap.  

Det är många som träder fram idag och verkar vara experter på än det ena än 
det andra. Men de=a Dll trots så famlar man och har verkligen inte alla svar 
som kan leda Dll a= stoppa viruset som tar över mer än önskvärt. Hur eländigt 
och hur skrämmande de=a är, så känner jag a= vi som har en förankring i Gud 
kan känna oss trygga i förvissningen a= Han inte lämnar oss i sDcket. Han vet 
vad som är bäst för just mig och för just dig.  

Se Dll a= ha din trygghet och förankring i Gud så ska vi klara denna storm och 
kunna glädja oss åt a= vi förmodligen kommer starkare ut på andra sidan.  

Med förhoppning om god hälsa och en fin påskhelg!     

Kramar Maggan


