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Hver vår er vi vitner til et fantastisk syn her ved Glomma når storfuglen vender tilbake etter vinteren.
Langs veien til kirken var åkeren full av hvite svaner og grå gjess
som beitet om hverandre. Da vi kom gående, ble de redde, og alle
som en svingte seg i luften. Der samlet de seg, svaner med svaner
og gjess med gjess.
Bibelen taler om at den dagen Menneskesønnen kommer i skyene,
skal han samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner. Da går det
et skille gjennom menneskeheten. Én blir tatt med, og én blir latt
tilbake.
Hva er det som drar «de utvalgte» mot Herren? Det er kjærligheten. Den er som en magnet.
«Jeg lengtet, ja, fortærtes av lengsel etter Herrens forgårder. Nå jubler hjerte og kropp mot den
levende Gud.» Slik synger Korah-sangerne i salme 84.
Kjærligheten til Gud kan ikke skilles fra kjærlighet til hans bud og vilje. I vår holdning overfor Ordet
viser det seg om vi taler sant om kjærligheten. Er Guds ord hellig og forpliktende for oss, eller halter
vi til begge sider, slik Israel gjorde i Elias′ dager? Vi kjenner oss ofte svake i
møtet med en overmakt av Baal-profeter, men la oss ikke miste motet. For
løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret. Han er Lammet som ble
slaktet.
I år er det 40 år siden Mor Basilea var på øya Patmos, der apostelen
Johannes mottok Åpenbaringen. Under oppholdet der skrev hun boka
«PATMOS – da himmelen åpnet seg». Her skildrer hun endetidskampen
mellom dyret og Lammet. Dette budskapet blir stadig mer aktuelt, så ta denne
boka fram igjen eller bestill den hos oss. Nå trenger vi å rette blikket mot ham
som har seiret, han som har det siste ordet i denne verdens husholdning.

Vinteren er ikke den store utfartstiden her på våre trakter. Likevel har flere små grupper vært her på
Nordens lille Kanaan for å søke Gud i samtale og bønn. Hvert besøk har vært til gjensidig
inspirasjon og oppmuntring. Vi kjenner hvor viktig det er at vi kommer sammen som Guds familie.
Mørketiden har ellers gått med til å skifte kledning på hovedhuset. Det var en krevende jobb for
håndverkerne, som støtte på mange overraskelser og utfordringer. Nå er «teltet» fjernet som de
arbeidet under til beskyttelse mot vind og vær. Gleden over at «alt er blitt nytt», er stor!

Når vi ser hvor alvorlig verdenssituasjonen er, både økonomisk og politisk, blir vi desto mer
takknemlige for at det nødvendigste vedlikeholdsarbeidet nå er gjort. I fjor på disse tider nevnte vi et
ord som Gud ga ved begynnelsen av dette arbeidet:
Når dovenskap rår, siger bjelkene ned,
og sitter en med hendene i fanget,
drypper det inn i huset. Forkynneren 10,18
Denne påskyndelsen og flere lignende har vist oss at arbeidet var påkrevd og ikke skulle utsettes.
Og Gud har latt oss smake hvor trofast og god han er. Hans nåde er virkelig ny hver morgen!
Det er vårløsning. Mange kjenner på at en åndelig vårløsning også er i gang. Vi hører at ungdom
vender seg til Jesus, og at folk vil snakke om Gud. En ting vet vi: Høstens Herre vil ha alle med.
Måtte hans pasjon for vår frelse og forløsning gripe oss, slik vi synger i en av våre eldste salmer:
Å, la aldri noensinne
korsets tre meg gå av minne,
som deg, frelsens fyrste, bar!
Men la kors og død og smerte
tale, rope i mitt hjerte
hva min frelse kostet har!
(Norsk salmebok 2013 nr. 171)

Nå gjenstår å invitere dere alle til den årlige retreaten på Bjerkely folkehøyskole. For å unngå
kollisjon med andre stevner har vi valgt å møtes helgen før St. Hans:

18. – 21. juni.
Påmeldingsfristen er lørdag 30. mai.

Vi gleder oss til å se dere!
Takk for all forbønn og takk til alle dere som har velsignet oss materielt og økonomisk.
Fra Nordens lille Kanaan hilser vi hver enkelt med ønske om en rikt velsignet påske.
søster Consolata, søster Regine, søster Angelina og søster Mirofora
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