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Hjälp mig, Herre
Det kan inte vara sant
Det är inte rättvist
Det måste finnas något jag kan göra
Bryr sig Gud verkligen?
Jag känner mig så hjälplös
Jag skulle kunna gråta
Jag accepterar
Jag har så många frågor
Jag skulle vilja veta
Jag behöver lite ljus
Jag behöver få veta om han lyssnar
Jag vet inte vad jag ska säga
Jag behöver mer kraft
Vi behöver göra upp planer
Jag känner honom och han känner mig
Jag vet inte vad jag ska be om
Jag vill lära mig sjunga
Jag är inte vilsen, bara förvirrad
Jag behöver få höra om honom som dödade jätten
Hurdan är döden?
Jag vill vara där
Visa mig den tomma graven
Jag kan knappt vänta på familjeåterföreningen
Jesus – min enda hjälp

1
Hjälp mig, Herre

När han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom
enträget: ”Min dotter är döende. Kom och lägg händerna på
henne så att hon blir frisk och får leva.” (Mark 5:22–23)
Hennes far var väldigt bekymrad. Även om hon var 12 år
gammal var hon fortfarande hans ”lilla dotter”. Och nu var
hans älskade barn allvarligt sjukt, ja hon var döende. Men
Jairus visste vart han skulle vända sig. Han skyndade sig
till Jesus med sin ödmjuka bön: ”Kom och lägg händerna på
henne. Hjälp mig, Herre”, vädjade han och bad om helande för
sitt älskade barn. Men han fick mycket mer. Innan den jobbiga
dagen var över skulle Jairus få omfamna en dotter som blivit
återförd från de döda och en kärleksfull Frälsare som så underbart hade visat sin makt över döden.
De hjälplösas hjälpare – det är vad Jesus är. Vi känner oss
sällan mer hjälplösa än när någon vi älskar ligger för döden.
Ibland kommer detta fruktade ögonblick efter lång sjukdomstid, andra gånger mycket plötsligt. Effekten är ändå densamma. Vi drunknar nästan i de hemska känslor av oförmåga, bitterhet och skräckfylld oro för vår egen framtid som väller över
oss. Vad jobbigt vårt liv skulle bli och vilket nederlag döden
skulle vara om vi inte hade Jesus att vända oss till, precis som
Jairus gjorde på sin tid.

Jesus skulle enkelt kunna hålla döden borta eller återföra
våra kära från döden, som han en gång gjorde med Jairus’ lilla
dotter. Men lär han oss inte att vänta ännu större hjälp från honom? Har han inte sagt oss att ett liv utan slut i en fullkomlig
himmel vida överträffar att få leva längre i en syndbefläckad
värld? Att sorgen när vi förlorar någon vi älskar kommer att
utplånas av glädjen när vi återfinner varandra vid hans sida i
himlen? Att den stora kärlek som fick Golgata kors att rodna,
den som förlossade oss från synd och död, helt visst vet när
och hur den tryggt ska bära hem den vi älskar?
Ja, men vi behöver påminnelsen. Det är därför vi vänder oss
till Guds ord, precis som vi gör i andakterna i denna lilla skrift.
Vi kan aldrig påminnas för ofta om att Gud lyssnar och svarar
när vi ber ”Hjälp mig, Herre”. Framför allt när bönen kommer
från en som sitter vid en älskad människas dödsbädd.
Bön
Herre, du vet hur jag har det. Du vet att den jag älskar är dödssjuk. Du vet hur kraftlös och besviken jag känner mig, hur
mycket jag behöver svar från dig och hjälp att gå vidare. Ta
mig tillbaka till ditt kors. Påminn mig om din stora kärlek som
har befriat mig och min älskade från den eviga döden. Låt mig
i din kärlek finna den kraft och frid jag behöver under den här
svåra tiden. Hjälp mig, Herre, Amen.

