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Första Coronabrevet
Hälsning
1Från Paulus, genom Guds vilja kallad att
förmedla evangelium och tröst till alla de
spridda i förskingringen genom Corona. Nåd och
frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.
2Välsignad är vår Gud, barmhärtighetens fader
och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra
svårigheter och bär oss genom våra lidanden.
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Uppmaning till förbön
3Först och främst uppmanar jag till bön och
åkallan, till förbön och tacksägelse för alla
människor, för kungar, presidenter och
statsministrar- för alla som har makt. 4Att be så är
riktigt och behagar Gud. 5Jag uppmanar er,
bröder och systrar, att vara överens och inte dela
upp er i olika läger, utan stå eniga i bön och i de
riktlinjer som ges er av folkhälsomyndigheten.
Där finns den vishet som kan rädda liv och göra er
fläckfria från smitta.

Guds kärlek genom Jesus Kristus
6Jag har hört att många av er blivit slavar under
rädslan. Den rädsla som vill skingra, förgöra och
förminska kärleken. 7Men rädslan har ingen
makt, då den sanna kärleken uppenbaras.
Rädslan står under tomhetens välde och utplånas
av kärleken. 8Ty jag är viss om att varken liv eller
död, varken virus eller börskrascher, varken
isolering eller frihet, varken propaganda eller
pastabrist eller något annat kan skilja oss från
Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. 9I honom
har den fullkomliga kärleken tagit sin boning och
genom hans död på korset har rädslan mist sin
makt.

Sök andras bästa
10Allt är tillåtet - men allt är inte nyttigt. 11Allt är
tillåtet, men allt bygger inte upp ett samhälle.

inte ert eget bästa utan andras. 13Väck inte
anstöt genom att själva resa till fjällen under
påsken och samla inte dina vänner till en
fest bara för att du är 68 år och ni inte blir fler än
499 personer på middagen. 14Själv försöker jag
rätta mig efter de råd som myndigheterna ger
och underordnar mig den överhet och expertis
som Herren i denna tid givit oss. 15Med hjälp av
blomstrande tvål och sanerande handsprit kan
var och en kan på detta sätt vara en Kristusdoft
till sin omgivning.

Kärlekens väg
1Jag vill åter igen be er om att stå enade och
visa varandra ömsesidig aktning. 2Vi som är
starka och friska är skyldiga att hjälpa de
svaga med deras bördor och får inte tänka på oss
själva. 3Sträva efter kärleken. Kärleken är
tålmodig och god. Den är inte självisk och den
brusar inte upp. 4Tänk på detta innan ni hamstar
toalettpapper eller Alvedon. Det är saligare att ge
än att få, och Gud älskar en glad givare. 5Ty nu är
ingen längre 70-plus eller student, isolerad eller
fri, immun eller virusbärare. Alla är vi ett i Kristus.
Alla tillhör vi en och samma kropp.
6Gymnasisten kan inte säga till restaurangägaren:
”jag behöver dig inte” och inte heller
Gotlänningar till Stockholmare: ”Vi behöver er
inte”. 7Nej, lider en kroppsdel, så lider också alla
de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig
delar av den.
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Folket klagar
8Jag är förvånad över att ni så snart övergett den
längtan som ni burit på tidigare. För bara några
månader sedan fanns det bland er många som
kämpade med stress och överbokade kalendrar.
9Många suckade då inför Herren och önskade att
Herren skulle förse med mer tid för vila och
sabbatsro. 10Nu har den möjligheten givits några
av er men ni blir bedrövade och uttråkade och
klagar likt Israels folk i öknen, fastän att Herren
försörjer er med både manna och nåd. Ni har ju
även tillgång till episoder av Herren Jesus Kristus
liv på Netflix och lovsång via Youtube. 11Nej, ha
fördrag med varandra och ta väl vara på tiden.
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Jag vill också framhålla vikten av att inte slumra
till fysiskt. Andliga övningar är nyttiga på alla sätt
men kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt också.

Gläd er i Herren
13Ja, jag säger, ta väl vara på den tid som getts er.
14Låt er uppfyllas av Ande och tala till varandra –
på balkonger och i fönster – med psalmer,
hymner och sång. 15Och gläd er i Herren – med
puka och klang, munspel och Spotify. 16Ja, än en
gång, säger jag er: gläd er i Herren och tacka
Herren för de människor som nu strider – inte
mot varelser av kött och blod – utan mot tiden,
mot virus och mot fake news. 17Tacka Herren för
dem och be för dem. Be ständigt och var uthålliga
i bönen.

Hoppet om uppståndelse
1Jag tar med er alla i mina böner, ni som till
kropp eller själ lider i denna stund. Ni som
hostar, snorar och har värk eller feber. 2Till mina
bröder och systrar som förlorat en nära anhörig
vill jag påminna om evangeliets kraft, som jag inte
skäms för; Vi förkunnar en Kristus som uppstått
från de döda. 3Vad jag säger er är ett mysterium
men vår religions hopp. Ty liksom Kristus uppstod
från de döda skall också vi få uppstå med honom.
Det hoppet sviker oss inte.
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Paulus förhoppning om återseende
4Min tanke var att fara till er för att bistå med
uppmuntran och kunskap i denna tid, men då
gränserna är stängda och jag själv under de
senaste dagarna upplevt förkylningssymptom
stannar jag hemma. 5Jag längtar efter att få träffa
er men är förvissad om att det inte är mina ord
som främst stärker er utan Herrens egna: min nåd
är allt ni behöver.

Sluthälsning
6Här skriver jag med stora bokstäver på egen
hand: Hälsa inte längre varandra med en helig
kyss. Nej, att avstå denna är i sanning riktigt. 7Jag
vill till och med gå så långt att jag ber er att
begränsa era fridshälsande handslag vid era
sammankomster. 8Det kommer en tid, ja den är
snart här, då dessa seder åter kan tas i bruk och
då ska vi omfamna varandra i jublande glädje,
men till dess avstår vi dessa av kärlek för våra
bröder. 9 Hälsa alla de heliga, särskilt de som
tyngs av oro. Nåd åt er alla.
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