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Från verksamhetsledaren
Snart infaller Palmsöndagen som är starten för påskveckans alla händelser. För Jesus var denna dag startskottet på mycket intensiva dagar framöver av under, förklaringar, att sätta ner foten i Jerusalems tempel som i allt för hög grad övergått till att bli ett köpcenter, att diskutera med prästerna som börjat irritera sig på honom ordentligt och avslutningsvis att plågsamt dö men vinna över döden, uppstå och göra vägen för oss till Gud öppen. Men först Palmsöndagen som sagt.
Palmsöndagen är nog den mest glansfulla händelsen kring Jesus av det som berättas i evangelierna. Folkmassor var samlade kring honom och strömmade till när han denna dag red in i Jerusalem på en lånad åsna. Folk la palmkvistar och sina mantlar som väg för hans ritt och ropade stora hyllningsord. Ingen annan gång hyllas Jesus under sitt jordeliv så som denna dag.
För några veckor sedan föddes en liten prinsessa, den först födda kronprinsessan i Sverige. Detta undgick knappast någon. Med dagens tekniska möjlighet att nå ut med information till obegränsat avstånd så kunde hela landet glädjas eller åtminstone konstatera denna händelse. På Jesu tid fanns inte samma möjlighet, men med den tidens mått mätt tänker jag mig att uppmärksamheten var lika stor. Det står berättat att ”det blev stor uppståndelse i hela staden” när Jesus red in (Matt 21:10). Han uppmärksammades av alla och hyllades av många som kung, som en nyfödd tronföljare.
Jesus är dock inte kung över ett visst landområde, ett visst folk, en viss tid i historien. Detta visade han tydligt och det borde ha varit uppenbart för alla, då han alls inte med rikedomars glans och prakt kom inridande. En kung över land och folk tror jag knappast skulle tillåtas eller tillåta sig att rida in på en enkel åsna. Nej, men Jesus är kung över de då och nu levande själar, över döda och ännu ofödda själar. Inte en kung som kungar på hans tid, en som styr och tvingar till hyllning, men en kung som strider för oss och erbjuder oss sitt umgänge. Vår svenske kung idag, liksom tidigare kungar, har högsta befäl och ansvar om Sverige skulle hamna i krig. Så tog också Jesus ansvaret som kung över våra själar då han stred och gick i döden för allas vår skull.
Låt också oss begrunda och hylla Jesus som vår kung och tacka honom för allt som han gjort!
Tina Hanson

Kallelse till årsmötet 2012
Kristna Synskadades Förening Syskonbandet kallar till årsmöte lördagen den 19 maj 2012. Förhandlingarna börjar kl 10.00. Platsen är Tollare folkhögskola, Åhlbergs väg 1, Saltsjö-Boo.
Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen.

Inbjudan till årsmötesdagar 2012
Vi återvänder till Tollare som blev en succé förra året!
Tollare folkhögskola ligger naturskönt vid vattnet, med gröna och lummiga ytor och även trivsamma inomhuslokaler, endast en mil utanför centrala Stockholm. Att även maten på Tollare ger stor tillfredställelse fick vi som var med förra året också smaka oss till!
Vi får besök av Elise Lindqvist, också kallad ”Ängeln på Malmskillnadsgatan” i en dokumentär som nyligen sändes i SVT. Hon berättar om sitt liv, hur det förvandlades från mörker till ljus, och hur det lett till det engagemang hon idag har för de prostituerade kvinnorna i Stockholm.
Åsa Knutsson, socionom och folkhögskolelärare på Tollare, gästar oss också och ger oss verktyg i hur man kan gå vidare från svåra upplevelser i livet. Dagarna kommer i övrigt att innehålla andakter, gudstjänstfirande, årsmöte, utflykt, rörande aktivitet och god gemenskap vågar garanteras!
Ledarhundar är välkomna och trevliga promenadstråk finns som lämpar sig för rastning åt både människans och hundens ben. Området och lokalerna är handikappvänliga. Konferenslokalen är utrustad med hörselslinga. På rummen finns dusch och toalett. Lakan och handduk ingår. Bastu, gym och utomhusbowling finns för dem som vill aktivera sig lite extra.
Nytt för i år är att ett lovsångsteam efterlyses! Stunder av psalm- och lovsång brukar uppskattas vid andakterna och vid dessa hoppas vi i år att det finns några bland er medlemmar som skulle vilja leda oss alla i sången. Hör av dig till Tina om du är en av dem!
Tid: Start onsdagen den 16 maj kl 17.00. Avslut söndagen den 20 maj kl 14.00
Adress och resa: Tollare folkhögskolas adress är Åhlbergs väg 1, Saltsjö-Boo. Med kollektivtrafik tar du dig dit på 20 minuter med buss från Slussen i centrala Stockholm, hållplatsen heter Tollare och därifrån 500 meters promenad.
Pris: För mat, logi och allt programinnehåll för alla dagar samt ledsagning gäller följande priser
För medlemmar som betalt sin medlemsavgift 2012 samt ungdomar 13-15 år
Del i tvåbäddsrum: 1900 kr 
Enkelrum: 3100 kr 
För övriga gäller följande ordinarie priser
Del i tvåbäddsrum: 3800 kr
Enkelrum: 5000 kr
För barn 3-12 år i föräldrars sällskap är priset 790 kr
Anmälan: Senast den 20 april till Tina Hanson på 08-641 30 95 eller tina@syskonbandet.se
VARMT VÄLKOMNA!

Information från valberedningen
Valberedningen kan nu tillkännage vilka som ställer upp i årets styrelseval. Det är: Kerstin Adeström, Erik Bondesson, Lena Johansson, Sture Lyreskog, Carl-Gustav Olofsson, Narola Olsson och Anita Örum. Tre personer ska väljas in som ordinarie ledamöter på två år och två ska väljas som ersättare för ett år.
Styrelsen har fem ordinarie ledamöter. De som är kvar ytterligare ett år är Ann-Christine Folke och Bernt Mårtensson.
Styrelsevalet sker med poströstning, men i årsmötet ska också ett barn- och ungdomsråd väljas. Om du har förslag på ledamöter till BUR eller själv är intresserad av att vara med där, är du välkommen att höra av dig till valberedningen: Lars-Ove Arnesson, tel 031-721 44 74, E-post larsove.arnesson@gmail.com.
För valberedningen
Lars-Ove Arnesson

Presentation av årets styrelsekandidater
Första veckan efter påsk skickas det valsedlar till alla kristna synskadade medlemmar som har betalt sin medlemsavgift senast 31/3. Vi vill sedan ha din röst senast 1/5. Här följer en presentation av dem som du kan rösta på:

Kerstin Adeström 35 år och bor i Linnarhult i Göteborg med man Rickard och 2 döttrar.
Är utbildad personalvetare med fokus på arbets- och organisationspsykologi och har arbetat med personalfrågor i privat och offentlig sektor i mer än 8 år. Har även studerat musik både i Sverige och Australien och skriver "Sånger för insidan" med vardagsnära texter. Är med i Göteborgskyrkan och har precis startat en familjekör för alla generationer.

Tidigare uppdrag i Syskonbandet:
Har varit medlem i Syskonbandet sedan 1994. Var med en period i BUR med ansvar för planering av barn och ungdomsläger och satt även i Syskonbandets styrelse några år på 90-talet. Ingår nu i musikprojektgruppen.

Vad är viktigt för Syskonbandet att jobba med?
Att sprida evangeliet om Guds rike till människor som är visuellt utmanade i Sverige och i andra länder. Att erbjuda en mötesplats och växtplats för kristna synskadade och blinda och att hjälpa medlemmarna till att finna ett andligt hem i en lokal församling. Hjälpa människor med att hitta en plats där deras gåvor kommer i funktion t.ex. som i det pågående musikprojektet. Tillsammans med Gud formar vi föreningens framtid!

Erik Bondesson 28 år och bor i Vänersborg.
Jobbar just nu på en C-uppsats i engelska på högskolenivå där jag tar upp gymnasieungdomars attityd gentemot engelskan. Är aktiv i Missionskyrkan. Gör kristna närradioprogram för Radio Vara några gånger per år.
Annars tycker jag om att virka, spela piano, skriva dikter och lyssna på radio.

Tidigare uppdrag i Syskonbandet:
Är ordinarie i styrelsen och kom in som ersättare 2006 och har sedan dess suttit i styrelsen.

Vad är viktigt för Syskonbandet att jobba med?
Att nå ut till synskadade. Jag tror att det finns många synskadade som vill vara med i Syskonbandet men som inte vet om att vi finns. Det är en viktig uppgift både för oss medlemmar och för styrelsen.

Lena Johansson, 60 år bor i Linköping med sin ledarhund Rosie och två katter. Besöker både Missionskyrkan och Svenska kyrkan i Skäggetorp. Spelar blockflöjt, lite piano och gitarr och sjunger i kör. Är även intresserad av hälsa, friskvård och natur.

Tidigare uppdrag i Syskonbandet:
Ersättare i styrelsen i två perioder 2009-2011. Har suttit i valberedningen nu.

Vad är viktigt för Syskonbandet att jobba med?
Gemenskap över åldersgränserna och vårt missionsarbete. Lokala träffar. Att föreningen lever vidare och hela tiden tänker på framtiden och förnyas och hålls vid liv.

Sture Lyreskog, 57 år och bor i Gävle. Jobbar som advokat på Advokatfirman Åhlén & Lyreskog. Gift med Ingmari och har tre utflugna barn. Är engagerad i Missionskyrkan i Gävle och just nu med Alphakurser. Lyssnar gärna på musik och spelar lite gitarr och piano.

Tidigare uppdrag i Syskonbandet:
Är vice ordförande i Syskonbandet och ordinarie i styrelsen sedan 2010.
                  
Vad är viktigt för Syskonbandet att jobba med?
Syskonbandet har en stor uppgift att förmedla en levande tro både till synskadade och stödjande medlemmar. Det är angeläget att ta vara på de tekniska möjligheter som kan finnas att göra Bibeln och annan kristen litteratur tillgänglig. Det är verkligen en viktig del i en kristen människas liv att kunna läsa Bibeln. 
Syskonbandets ekonomiska situation måste nu övervägas ansvarsfullt för att vår verksamhet om möjligt ska kunna bedrivas på ungefär samma sätt som i dag och det blir en stor utmaning för styrelsen att hantera detta. Det är angeläget att vi fortsätter vårt internationella arbete och det vore också roligt att försöka utveckla vår lokala verksamhet.

Carl-Gustav ”Calle” Olofsson, 36 år och bor i Vårgårda 10 mil nordöst om Göteborg. Jobbar som datortekniker med reklam och uppdragsberäkningar. Intresserad av musik och elektronik. Spelar keyboard och komponerar musik och gör även en del ljudinspelningar för Svenska kyrkan.

Tidigare uppdrag i Syskonbandet:
Har inga tidigare uppdrag i Syskonbandet.

Vad är viktigt för Syskonbandet att jobba med?
Att försöka få in fler ungdomar och fortsätta arbeta med gemenskap över generationerna. Jag håller på med reklam och att marknadsföra Syskonbandet i olika sammanhang är viktigt och något jag skulle vilja jobba med.

Narola Olsson 28 år och bor i Göteborg.
Vikarierar just nu på Svenska evangelistmissionen med projektet ”Testa mission”. Koordinerar praktik som innebär resor till Thailand, Bolivia och Nicaragua samt studier för de deltagande eleverna. Kom hem från Indien strax före jul efter att i 1,5 år där ha jobbat för organisationen ”International Justice Mission” med arbete mot prostitution och trafficking.

Tidigare uppdrag i Syskonbandet:
Är stödjande medlem och har varit med som ledsagare.

Vad är viktigt för Syskonbandet att jobba med?
Gemenskapen som finns och som grundar sig på att vi tror på Jesus och att kunna nå ut med och fördjupa det till t.ex. unga synskadade.
Samarbetet med systerföreningar i Norden är jättefint och skulle kunna utvecklas mera. Missionen är väldigt viktig och kanske vi skulle kunna nå ut till ännu fler.

Anita Örum 70 år bor i Stockholm. Har jobbat med utbildningar inom ledarskap och kompetensutveckling i många år. Mycket aktiv föreningsmänniska och är bland annat ordförande i innerstadskretsen inom SRF och sitter i styrelsen i SRF Stockholms stad och RP-föreningen.
Går i S:ta Clara kyrka. Är intresserad av hälsa och ägnar mycket tid åt friskvård.

Tidigare uppdrag i Syskonbandet:
Är ordförande i Syskonbandet sedan 2011.

Vad är viktigt för Syskonbandet att jobba med?
Att värna om de unga som är vår framtid. Det är också viktigt att vi får fram det kristna budskapet och att vi tar tillvara de äldres kunskaper och erfarenheter som är en stor resurs i vår förening. Vårt musikprojekt är något jag gläder mig över och ser gärna att vi satsar på mer sådant som bygger gemenskap och är lite nytänk i våra sammanhang.
Att vi fortsätter att prioritera och arbeta med att starta lokala grupper runt om i Sverige som stärker vår gemenskap.

Glädjens skola, min kallelse och glädje!
Kerstin Strindberg har sammanfattat sin fantastiska historia kring skolan i Tanzania för blinda barn som hon var med och startade upp på 1960-talet och har gett ut detta i en bok. Jag ringde upp Kerstin för att höra litet om bakgrunden till hur boken har kommit till.

- Jag har genom åren blivit inbjuden på litet olika ställen för att berätta min historia och många har uppmuntrat mig till att skriva en bok om den. Jag upptäckte att fler och fler människor runt omkring, såväl synskadade som seende, använde datorer och pratade om hur mycket man kunde använda de till men jag tänkte först att har jag klarat mig igenom studier och ett helt arbetsliv utan datorer så är det nog ingen idé att börja när man är 73 år. Detta var 2006 men jag var ändå nyfiken så jag anmälde mig till en datakurs på Härnösands folkhögskola. Jag tyckte det var roligt och började skriva litet för min egen skull. Senare gick jag även en skrivarkurs i Härnösand och det inspirerade mig att fortsätta skriva ner mina minnen. Jag tänkte att det kanske kunde vara intressant för mina anhöriga att ta del av. Jag har fått mycket uppmuntran och hjälp från Eva Backman och Jonas Nilsson i församlingen som har sett till att boken kunde ges ut. Även pastor Roland Egegren har kommit med inspiration.

Det har blivit ett stort intresse från många olika håll och de första 100 böckerna tog snabbt slut så vi har beställt fler. En journalist från Tidningen Ångermanland har hört av sig och skrev en artikel om boken i tidningen.
Snart är även inläsningen av boken klar och den kommer att komma ut på CD inom kort, inläst av Eva Backman och producerad av Ronny Gilderskär.
Du kan beställa boken direkt från Sollefteå Missionsförsamling genom att sätta in 75:- (40:- för boken och 35:- för porto) på bankgiro 5527-2686 märkt med ”Glädjens skola” och ange om du vill ha den tryckta boken, ljudbok på CD (4 skivor) eller MP3-skiva (1 skiva som passar för Daisyspelare och datorer.) Vi kommer även att ha med böckerna till Syskonbandets årsmöte och köper du den där slipper du portokostnaden. Allt överskott och eventuella gåvor går till skolan i Tanzania.

Ronny Gilderskär


Medlemsnytt
Till fridens hem
Lars Svensson, Veinge
Avled 2012-02-21
Rune Israelsson, Lycksele
Avled 2011-10-21

Påminnelse om enkät
Om du inte redan har svarat på enkäten som skickades ut i slutet av januari har du möjlighet att göra det fram till den 31/3.

Familjeläger
I sommar anordnar Syskonbandet ett läger för hela familjen!
Platsen är Strandgården, en liten camping och lägergård med kristen grund som är belägen strax utanför Halmstad på Hallands vackra västkust. Vi kommer bo i Strandgårdens nyrenoverade vandrarhemsrum något stenkast från stranden. Förutom tillfället att njuta av sommar och bad tillsammans så deltar vi dels i aktiviteter som Strandgården erbjuder så som barnsamlingar och andakter, dels har vi våra egna samlingar där både barn och vuxna får möjlighet att dela sina erfarenheter av hur det är att vara del av en familj där en eller flera har en synnedsättning.
För vem: För dig och din familj där någon av barnen eller föräldrarna har en synskada. Känner du några som kan ha glädje av att delta i detta evenemang så tipsa gärna om detta!
När: 11-15 juli (v 28)
Pris: Syskonbandet erbjuder följande subventionerade paketpriser där mat, logi, programinnehåll och tillgängliga ledsagare ingår
Vuxen 1300 kr
Barn 3-12 år: 700 kr
13-18 år: 900 kr
Syskonbandet subventionerar även den del av din resa som överstiger 500 kr och med maximalt 700 kr. 
Anmälan och info: Du är varmt välkommen med din anmälan för dig och din familj eller för mer information till Tina på 08-641 30 95 eller tina@syskonbandet.se! Anmälan behöver inkomma senast den 11 juni.

Bönebrevet
Rut Ekström hälsar och vill att vi ber för Siv Höglund. Siv bor på ett äldreboende och är ibland svår att få tag på.

Du är inte ensam
Idag fick jag en helt underbar väckning.
Jag vaknade av att katten Tindra smög sig nära min högra kind och lade sig alldeles intill mig på min stora tempurkudde och samtidigt satte radion igång med en sång av Mats Paulsson: 
”Jag lever vid källan för varje minut.
Av nåd är jag lycklig och säll.
Planterad vid vatten som ej sinar ut.
Jag blomstrar i levnadens kväll.”
Tindra måste ha legat någon annanstans i rummet och hoppade upp på mitt nattduksbord och i förbifarten tryckt på startknappen på radion innan hon kröp intill mig.
Det kändes precis som en hälsning ifrån Jesus. Han ville tala om för mig att han känner med mig. Det är så att min mycket goda vän Lars har blivit svårt sjuk och hamnat i Lund för en akut operation. Denna hälsning från Jesus har gett mig så mycket.
Strax efter den sången kom en gospel: You are not alone. Du är inte ensam. Tänk vilken väckning, vilken trösterik hälsning! Jag blev helt vaken på en gång. Tackade Gud och smekte min lilla katt där på kudden.
Kära vänner. Ta detta även ni som en hälsning från Gud: Du är inte ensam.
Rut Ekström

Kreativ helg!
Första helgen i mars samlades ett gäng på Liljeholmens folkhögskola för att dela gemenskap och att komma igång med skapande inför den CD-skiva Syskonbandet har planerat att ge ut nästa år. Skolan ligger naturskönt vid vattnet i samhället Rimforsa strax söder om Linköping. Det var Syskonbandare i alla åldrar och från Lund i söder till Haparanda i norr så det var en härlig och mixad samling med musikintresse och Jesus som gemensam nämnare!
I Syskonbandet finns det många väldigt duktiga musiker och på fredagen ledde Kerstin Adeström och Isabelle Svensson oss i olika musikövningar. Bland annat fick vi skriva ny text och sedan musik till ”Blinka lilla stjärna” som vi utgick ifrån och vips så hade vi skapat en ny sång! På lördagen var det Åsa Molin som är lärare på skolan samt journalist och författare (krönikör i tidningen Dagen och har gett ut två böcker) som hjälpte oss med skrivande av text. 
– Detta var roligt och inspirerande tyckte Pontus Nyman som hoppas kunna få ihop en egen text. Musikskapande fick vi också pröva på under ledning av Kenneth Berrio Garcia som även han är lärare på skolan fast med musikinriktning. Sång, andakt och Gudstjänst är ju alltid med när vi träffas och så även denna gång. Vi firade själva Gudstjänst på söndagen i herrgården och delade nattvard. Vi hade förberett en psaltartext som vi improviserade fram toner till med ett mäktigt resultat! Vilka harmonier och atmosfär vi fick dela under denna stund. Flera av oss lämnade Rimforsa på söndagen med påbörjade alster och förhoppningsvis hade alla fått inspiration som kan leda hela vägen fram till ett färdigt material.

Boktips: ”Den himmelske mannen” av Paul Hattaway och Broder Yun.
Maria Selberg tipsar om denna bok som innehåller hemska beskrivningar av den tortyr och det lidande Broder Yun blev utsatt för i Kina men också mirakler och om hans stora hängivenhet för Jesus Kristus.
Bokia skriver så här om boken: ”Den märkliga, sanna historien om Broder Yun. Att möta och lyssna till broder Yuns livserfarenheter är ett modernt stycke ur Apostlagärningarna. En ung man som grips av kraften, värmen, kärleken och hängivenheten i tron på Jesus. Broder Yun och många med honom får betala ett högt pris för sin orubbliga tro och hängivenhet. De beslutar att följa Jesus Kristus oberoende av vad det kommer att kosta. Broder Yun är en av Kinas husförsamlingsledare. Idag kan han inte återvända till sitt hemland. Trots sin ungdom fick han avtjäna plågsamma fängelsestraff med tortyr och långa fängelsevistelser för sin tro. När Broder Yuns sönderslagna ben på ett övernaturligt sätt ändå kan bära honom och han likt aposteln Petrus bara vandrar raka vägen ut från det fängelse som mänskligt sett ingen kunde fly från, så är det bara ett av de många märkliga vittnesbörden. Förföljelsen av Kinas kristna idag är en nedtystad verklighet när myndigheterna gör allt för att intressera västerländska affärsintressen för att investera i detta märkliga land med sin mångtusenåriga historia. Idag vet ingen hur många kristna som finns i Kina. Kanske 100 miljoner. Inget kan överskugga broder Yun och hans medkristnas kärlek till Jesus och inget tycks kunna stoppa dem i sin hängivenhet för att proklamera evangeliets förvandlande kraft.”
Finns som talbok hos TPB.

Den kämpande tron
Under helgen vid Liljeholmens folkhögskola 2-4/3 delade Sture Lyreskog ordet med oss. Här följer ett sammandrag av hans predikan:
Temat med den kämpande tron är ett aktuellt tema. Den kamp som skildras är var människas och kristens kamp. Det är en individuell kamp eftersom den ser olika ut för olika människor. Den enes kamp är inte den andres. Men kampen hör till trons villkor och gör sig påmind på hos den som anser sig helt överlåten åt Gud och hos den som inte anser sig det. Att prövningarna kommer är alltså inget straff eller tecken på att man är en sämre kristen.
Jag trodde på den Gud som har älskat mig. Älskade så mycket att han offrade sig själv för att jag skulle få komma hem till den fullkomliga glädjen. En dag upptäckte jag även en ny personlig relation till Jesus. Men är det en viktig del av den kristna tron att ha en personlig relation till Jesus? Vid en diskussion i samband med en Alphakurs nyligen, kom frågan upp varför kristna människor tycker att det är viktigt att Jesus hade mänskliga drag – han var ledsen, han grät han var arg och hade dödsångest etc. Författaren och tänkaren Magnus Malm har sagt ungefär ”vi har skapat en distans mellan gudomligt och mänskligt”. Gud blev ju människa genom Jesus för att förena Gudomligt och mänskligt, Människan skapades till Guds avbild och därför menar Magnus Malm, får vi inte förakta det mänskliga. Så ju mer lika Jesus vi blir desto mer mänskliga blir vi.
Den Kanaaneiska kvinnan som det talas om i Mat 15 kap 21-28 sökte upp Jesus därför att hon hade HÖRT OM Jesus någonstans. 
Det är viktigt att vi inte tiger. Det är så viktigt att förmedlandet av vår egen Kristusupplevelse går direkt till en annan människa. Moder Theresa har sagt ”vi kan inte göra stora saker, bara små saker men med stor kärlek.” Det är när vi förstår det som vi blir befriade från krav och blir till glädje och välsignelse för våra medmänniskor och även för församlingen. Det finns många förslag på hur kyrkan ska vinna folk och vända trenden. Jag tror att vägen är Du och jag. Ha inte så bråttom med de stora visionerna så att Du missar en enskild människa. 
Jesus visar i berättelsen om den Kanaaneiska kvinnan att han hör en enda människa som är i desperat behov av hjälp.
Brottningskampen handlar mycket om att under livets alla prövningar inte falla för frestelsen att fokusera på att återta hela kontrollen i våra liv.
Gång på gång förbereder Jesus lärjungarna på att det inte kommer att bli lätt.
Ett verkligt liv i Guds fotspår utsätter dig rent av för mer påtagliga prövningar än ett liv där vi bara följer med strömmen och glassar med och struntar i vad som är Guds plan för Ditt liv.
I och med att Du lever med Gud så lever Du med brottningskampen - allt det som inte vill släppa taget. 
Hur lever vi överlåtna där vi låter Gud ta kollen? Börja varje dag med att bjuda in Jesus i Ditt liv! Jag tänker själv ofta vid början av dagen på de underbara verserna i uppenbarelseboken 3:20 ”Se jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren
ska jag gå In och äta med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron”. 

Öppna dörren och släpp in Jesus i Dina inre rum. Genom hela bibeln går löftena att Han är med Dig genom livet alla dagar. ”Hör på mig Jakobs ätt”, säger Herren genom profeten Jesaja. ”Ni som är kvar av Israel, och som jag lyft ända sedan ni föddes, burit från er första stund, Ännu när ni blir gamla är jag densamme, Ännu när ni grånat skall jag bära på er, jag har skapat er, jag ska lyfta och rädda er. ”
Sture Lyreskog




