Nådens år 2020
Årsberättelse för Ekeby baptistförsamling
Så sa man ofta om år förr; att det och det hände i nådens år. Det är inte ett språkbruk vi använder
längre, men det är vår tro att varje år som går är år burna av den nåd vi får genom Jesus Kristus.
Och även 2020 var ett år av nåd. Som församling har vi under året fått möjlighet att varje vecka
påminna oss om nåden och frälsningen, om hoppet och tron, om helighet och helgelse, om liv och
kamp. Under året har vi tagit hjälp av tekniken för att nå de som inte kunde komma till den fysiska
gudstjänsten vilket lett till att vi nått många som annars inte kommer till vår gudstjänst. Vi har i
församlingen under året delat glädjen över bröllop och delat sorgen och hoppet om att Jesus bär
genom liv och död. Vi har också i stor tacksamhet välkomnat nya medlemmar som genom sin
närvaro gjort oss till en rikare och vackrare församling.
Detta nådens år har varit ett år då saker blivit tydliga. Vi har som aldrig förr uttryckt att vi längtat
efter varandra och att vi behöver varandra. Vi har talat om vad i trons liv som vi verkligen inte kan
vara utan och sökt oss till det.
Det har varit ett år när vi har prövat nya vägar och fått erfarenheter som vi tar med oss för åren som
kommer.
Sa jag att det var ett år av Covid? Inte? Nej, det är det så många andra som har sagt. Det har förstås
påverkat oss oerhört mycket – men det har inte förändrat grunden vi står på. Att, som Paulus skriver
i Rom 8, ”varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något
som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna
skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre”. Inte ens en pandemi.
Våra liv och vår församling ligger inte i händerna på ett virus, utan i nådens händer, också det år som
gått.
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