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Från verksamhetsledaren
Har du ätit många semlor på sistone? Den är inte en favorit för egen del men också jag har fått i mig ett par stycken för det hör till på något vis i tiden mellan Jul och Påsk för däremellan kommer Fastan. Semlornas högtidsdag på fettisdagen är ju introt till fastan som många av oss gärna låter gå obemärkt förbi. För inte låter just denna högtid särskilt ljus och upplyftande? Inte är den röd som julen och pyntad med roliga tomtar, eller gul som påsken och pyntad med gulliga kycklingar. Nej den är närmast grå med hänvisning till askonsdagen med påminnelse om vår dödlighet vilket i en del kyrkor kan pyntas upp i form av att pannan målas med ett kors av aska. Trots detta vill jag med en kort reflektion påstå att fastan kanske ändå är en av de ljusaste högtiderna och något som vi och världen skulle må bra av att ständigt fira.
Trots att avstå från mat inte hör till vanligheten idag i vår kristna tradition så tror jag att det oftast ändå är detta vi tänker oss att fastan handlar om. Att avstå från mat kan ha sina poänger. Jag råkade häromdagen höra på radio när en muslimsk ungdom berättade om sin upplevelse av fastan vilken konkret innebär att avstå från just mat och dryck och vilken inom religionen är en plikt. Han berättade att han under fastan automatiskt blir tacksam för vad han har, maten smakar bättre och han påminns om att bry sig om de som har det sämre ställt. Samma positiva poänger tror jag följer för vem som helst av oss som fastar och det kan vara gott nog. Men likaväl som att avstå från mat eller något annat så kan man lägga till något bra som rutin under fastan. Bra för en själv och bra för andra.
Den kristna fastan handlar om att påminna oss om Jesus stora kärlekshandling för oss alla och att kärleksfullt ge till andra och själva ta emot. Detta tror jag inte behöver göras genom enorma uppoffringar i form av gåvor eller självplågande utan kan mycket väl göras genom att göra det där lilla extra för någon som man många gånger bara tänker att man skulle göra.
Ett simpelt sätt att göra det där lilla extra, utan särskilt stor ansträngning men som kan glädja mycket, kan vara att ringa ett samtal. Ring t.ex. gärna vår redaktör Ronny med ett grattis inför hans 50-årsdag som äger rum den 28 februari!
Tina Hanson

Årets styrelsekandidater
Tiden för att nominera kandidater till styrelsevalet är nu över och valberedningen kan nu tillkännage vilka som ställer upp i årets styrelseval:

Marie Bergström, Stockholm
Ann-Christine Folke, Västerås
Anders Holmberg, Upplands-Väsby
Pontus Nyman, Lund
Carl-Gustav Olofsson, Vårgårda
Narola Olsson, Göteborg (seende)
Anna Sonmark, Västerhaninge

Den nuvarande styrelsen består av:
Anita Örum, Sture Lyreskog, Kerstin Adeström, Ann-Christine Folke och Bernt Mårtensson.
Ersättare är Erik Bondesson och Narola Olsson.

För dessa går mandatperioden ut för Ann-Christine och Bernt och för ersättarna som alltid väljs på ett år. Det ska alltså väljas in två ordinarie och två ersättare bland de sju kandidaterna. I nästa nummer kommer en närmare presentation av styrelsekandidaterna.
Valberedningen genom Tesfaye Deriba

Årsmötesdagar 2013
Välkomna att delta i våra dagar av gemenskap och årsmöte under Kristi himmelsfärdshelgen! Temat för i år är Delaktighet. Delaktighet är något vi vill att alla ska känna och vi kommer på olika sätt att fokusera på det temat dessa dagar. Tid kommer bland annat läggas på samtalsgrupper där vi får möjlighet att dela våra erfarenheter, eller frånvaro av erfarenheter. Hur upplever du till exempel möjligheten till att vara delaktig i en församling? Hur upplever du att du som har en synnedsättning bemöts i kyrkor? Finns det något som behöver bli bättre och i så fall hur?
Du som har förmågan och lusten till att sjunga eller spela uppmuntras till att vara delaktig i ett musikteam som leder oss i psalm- och lovsång. Ett sådant initiativ gjordes i fjol och det blev mycket uppskattat! Hör av dig i förväg om du är intresserad att delta i gruppen som förbereder några sånger till våra andaktsstunder.
För de minsta kommer det att finnas möjlighet till barnvakt och lek vid programpunkter som passar barnen mindre bra.
Vi återvänder till Tollare folkhögskola i Saltsjö-Boo där vi börjat känna oss hemma. Denna plats som många av oss har kommit att trivas på och lärt känna även orienteringsmässigt allt bättre. En plats som bjuder på ett lugn i sin grönskande miljö och närhet till skärgårdsvatten och med goda kommunikationer till centrala Stockholm. Tollare folkhögskola, som ägs av IOGT-NTO garanterar oss en drog- och alkoholfri miljö, välutrustad möteslokal, handikappanpassade rum i god standard och bra mat. Dessutom avslutande kvällsfika i herrgårdens trivsamma rum efter varje dags program som utlovas bli varierande och givande.
Dusch och toalett finns på varje rum. Lakan och handduk ingår. Ledarhundar är välkomna och trevliga promenadstråk finns som lämpar sig för rastning åt både människans och hundens ben.

Tid: Start onsdagen den 8 maj kl 17.00. Avslut söndagen den 12 maj senast 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 2013 samt för dig som kommer med för första gången på ett evenemang med Syskonbandet
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 12 april till Tina Hanson på 08-641 30 95 eller tina@syskonbandet.se
VARMT VÄLKOMNA!

Tillskott på kansliet
Under våren kommer Marie Bergström att praktisera på kansliet och här berättar hon om bakgrunden till det och vad det är hon ska pyssla med.

I början av januari samlades musikgruppen på kansliet för ett möte angående Syskonbandets musikprojekt. Låtar till skivan skulle väljas ut, tider och annat skulle fastställas. Vi jobbade på riktigt bra i nästan två heldagar, och ju mer vi hann med desto mer insåg vi vad det fanns kvar att göra. Jag undrar om någon av oss från början insåg hur stort och tidskrävande ett sådant här projekt är, inte gjorde jag det i alla fall. Men i och med att vi förstod att det skulle krävas mer tid och resurser väcktes frågan om en praktikant här på kansliet som kunde hjälpa främst Tina i det administrativa arbetet kring projektet.
Jag nappade direkt på idén då jag för tillfället söker jobb, och dessutom har varit delaktig i musikprojektarbetet från början. Så efter lite kontakt med styrelse, arbetsförmedling och annat stod det så klart, jag skulle få börja praktisera på Syskonbandet.

Så nu sitter jag här, med dator, ett brett leende och huvudet fullt av spännande uppgifter att ta itu med. För det är inte bara musikprojektet jag ska jobba med, även om det står högt på min personliga att-göra-lista. Jag kommer även hjälpa Ronny med diverse kansliuppgifter som till exempel att skriva lite i medlemstidningen eller på hemsidan. Ringa lite samtal m.m. Så bli inte allt för förvånade om det är en främmande röst som svarar i telefonen när du ringer, det är bara jag.
Jag kommer främst vara här på tisdagar, onsdagar och torsdagar.
Marie Bergström

Vädjan från Alex i Etiopien
Enar och Kerstin Olsson besökte nyligen Etiopien och bl.a. Sebeta och fick då med sig en hälsning och vädjan från Alex:

Då jag och Kerstin besökte Etiopien i höstas hade vi ett längre samtal med Alex, som ju är evangelist hos BCA samt Mindaum som ju är ordförande i BCA och även ansvarig för centrat i Sebeta.

Alex har studerat på bibelskolan PTC för flera år sedan och avslutade då en diplomakurs (2 år). Hans stora önskan har länge varit att få möjlighet att fortsätta studierna för att få en teolkand-examen. Dessa studier kostar en del och BCA har inga möjligheter att hjälpa till ekonomiskt då det gäller detta. Månadskostnaden är 1000 birr dvs. 400 kr. Alex började studera i höstas och ber och hoppas att även den ekonomiska biten ska lösas. Då vi samtalade om detta så lovade vi att presentera hans behov för Syskonbandet. Kanske finns det någon eller några som kan bidra med 400 kr i månaden för att finansiera Alex studier?
Den kompetensutveckling som dessa studier ger kan få stor betydelse för BCAs arbete bland synskadade i Etiopien.
Alex är sedan ett par år tillbaka gift och har ett litet barn.

Framför på detta sätt Alex vädjan till Syskonbandet.
Varma hälsningar!
Enar Olsson

Rättelse om Nordisk konferens
I förra numret av tidningen i den tryckta, punkt och CD-upplagan, står det ett felaktigt datum för Nordisk konferens i Norge i sommar. Rätt datum är 15-18 augusti alltså torsdag till söndag.

Bella och Nova
Vår medlem Isabelle Ulfsdotter Hillberg har precis fått en ledarhund, en svart 2-årig labradortik. Isabelle, eller ”Bella” som hon kallas av de flesta, berättar här om den första tiden tillsammans.
Jag tänkte för länge sedan att om jag skaffar en hund så ska den få heta Nova. Och när det blev klart med vilken ledarhund jag skulle få så visade det sig att den redan hette det! I vanliga fall när man ska få en ledarhund så åker man på kurs på Almåsa i en vecka och får sedan ta med hunden hem men det passade inte för mig just nu p.g.a. studier så jag fick Nova levererad direkt hem till mig. Första veckan har en instruktör varit med och vi har tränat på en massa saker. Nu är vi själva under 2-3 veckor och ska fortsätta träna och sedan kommer instruktören tillbaka en vecka till. Egentligen är det den svåraste tiden att skaffa hund med all snö ute, jag brukar ha litet knöligt att ta mig fram själv. Men det blir ju så mycket enklare sedan när våren kommer. Jag pluggar på universitet och har med mig Nova dit. Det har fungerat jättebra. Jag har inte mött några negativa kommentarer utan det har tvärtom bara varit positivt. Vi åker buss och när bussen kommer så ger jag kommandot ”sök dörr”. Ibland händer det att hon tränger sig före men det brukar gå bra. På bussen ger jag kommandot ”sök bänk” och då letar hon upp en ledig plats. När hon är ute så hittar hon allt möjligt som hon tuggar på eller äter, t.ex. bananskal, så det är också något jag måste vänja henne av med. Ibland känns det lite tungt och det är mycket jobb så här i början men jag är optimistisk och tror att det kommer att bli jättebra!
Ronny Gilderskär

Medlemsnytt
Nya medlemmar
Kait Bessing, Stockholm
Hellä Mellström, Sävedalen

Nya stödjande medlemmar
Karin Lundell, Göteborg

Till fridens hem
Greta Sjöström, Arlöv. Avled 22 nov 2012
Sofie Hylén, Malmö. Avled 3 december 2012

TPB blir MTM
I de boktips vi lämnar brukar vi tala om ifall boken finns som talbok eller på punktskrift. Fram till nu har de tillhandahållits av Tal och punktskriftsbiblioteket (TPB). Från 1 januari har denna myndighet bytt namn till Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det har även startats en ny hemsida där du kan söka bland anpassade böcker: legimus.se" www.legimus.se

Boktips
Ögonblick som förändrar livet. Annika Östberg
Annika Östberg skriver om sitt liv från den trygga uppväxten i Sverige via droger, kriminalitet och 28 år i fängelse i USA till att få komma hem till Sverige igen och slutligen bli frigiven.
När Annika var 12 år tvingades hon att flytta med sin mamma till USA och den man hon träffat där. Hon fick börja i en skola som hon upplevde som snobbig, man skulle ha speciella märkeskläder för att passa in, och hon behärskade inte heller språket varför hon hamnade utanför. Hon hittade då andra vänner som experimenterade med droger vilket blev en inkörsport till rebelliskhet och kriminalitet. Det kulminerade med att hon var med när hennes man sköt ihjäl en polis. Hennes man tog sedan livet av sig i häktet men hon fick alltså sitta 28 år i ett mycket tufft fängelse i Kalifornien. Annika funderar i boken över vilka val hon gjort och vart de ledde henne. Vi får också följa hennes väg till en tro på en kärleksfull och barmhärtig Gud. En mycket gripande och sann bok.
Finns som Daisy och som punktskrift hos MTM.
Ronny Gilderskär

Apptips
Andakt i vardagen
För de som använder moderna mobiltelefoner som Iphone och Android (särskilt Iphone har blivit populär bland synskadade) finns det en uppsjö av s.k. ”appar” man kan tanka ner. Ibland dyker det upp något med kristen anknytning och då tänkte jag tipsa om det här i tidningen.
Andreas Forsman jobbar som andrepastor i Missionskyrkan i Skellefteå. Han har gjort en app som heter ”Andakt i vardagen” som innehåller hans egna andakter, predikningar och böner. Bland innehållet har jag valt ut en betraktelse som finns sist i denna tidning. Jag tyckte det var så intressant att jag tog kontakt med Andreas för att få höra mer. Andreas berättar att han sedan några år har en blogg på nätet där han lägger ut predikningar och betraktelser med mera. En helg när han hade tid över började han undersöka hur man gör en app och det resulterade i att denna nu finns att ladda ner både på ”App-store” för Iphone och ”Play Butik” för Android utan kostnad. 
Andreas har även skrivit två böcker: ”Elefanterna i rummet” och tillsammans med Lukas Lundman ”Vägen dit är en väg vi känner”. Den första utgår från hans egen uppväxt med hans pappas tragiska död och mammans sviktande psykiska tillstånd. ”Vägen dit..” är en s.k. postilla med ett 30-tal texter lämpliga att använda vid andakter eller hemgrupper med ett antal frågor efter varje text. Denna finns även att köpa som e-bok.

Bibelappen
Det finns en hel del appar för att läsa Bibeln att välja på. Jag har hittat en som finns på svenska och som har flest versioner av Bibeln att välja på. På svenska finns: Bibel 2000, Svenska Folkbibeln, Nya Levande Bibeln, Svenska 1917 samt Karl XII 1873. Dessutom finns hundratals andra språk och versioner att välja på. Det finns möjlighet att ladda ner de versioner man vill ha så kan man läsa de utan att behöva vara uppkopplad, bra om man sitter på t.ex. tåg eller flyg. Det är väldigt smidigt att växla mellan olika versioner av Bibeln om man vill jämföra en text. Man kan lägga in bokmärken och göra anteckningar. Möjlighet finns att göra sina anteckningar offentliga om man vill dela med sig av sina tankar till andra. Det finns båda dagens bibeltext och ett antal bibelläsningsplaner att välja på. Själv läser jag ”Robert Roberts” som är en plan för att läsa Bibeln på ett år. Jag har lagt in en påminnelse kl. 7.00 varje dag då jag ofta sitter på tåget och passar på att få en stund med Bibeln. Appen finns för många olika plattformar: Iphone/Ipad, Android, Windows Phone och Windows 8. För att ladda ner den surfa till: www.youversion.com/sv på din mobil eller enhet.


Syskon emellan
Här kommer hälsningar från tre medlemmar och först ut är Birgitta Karlsson på Zanzibar.

Kära syskonbandare! Jag kommer väl ihåg besöket förra sommaren, då jag var med som ledsagare åt Kerstin S och Elsie V. Jag fick ju tillfälle att berätta en del om Zanzibar och förstod att ni var ganska så intresserade. 
Asha, som jag berättade mycket om, kämpar på med sitt liv. Hon bor numera i stadens utkant och har lämnat denna by, som var så jobbig för henne. Tyvärr har hon inte lyckats sälja sitt hus på landet ännu. 
En dag då hon var där för att träffa eventuella köpare så uppenbarade sig en orm, stor och med ett människoliknande huvud. Denna orm har besvärat dem tidigare. Någon hjälpte Asha så att hon inte trampade på ormen. Den bet en man i sällskapet. Han togs till sjukhuset i stan men hans liv gick inte att rädda. Det är hemska krafter som visar sig i byn.
Asha tackar Gud att hon slipper vara där. Jesus har visat sig för henne flera gånger i drömmar och sagt att han ska vara med henne och hjälpa. Det får hon uppleva gång på gång. Hon är så gott som helt övergiven av släkten och de kallar henne kristen. Officiellt är hon ju muslim men hon beder till Jesus och får hans hjälp. Asha har fått behandling av sina ögon och kan se ljus och mörker på ett öga nu. Alltid något. Hon fortsätter med medicin. Vi tror att Gud kan göra underverk.

Agnes, som jobbar i affären, gifte sig för några månader sedan och hon är redan gravid. Vi har fått en tjej till hjälp för henne, så att affären ska kunna hållas igång även då hon inte orkar. Agnes är inte så stark.
Jag räknar med att fara hem i maj för vila och sedan göra mitt sista år här. Jag har just nu inget arbetstillstånd. De har haft mina papper i en hel månad nu på immigrationsmyndigheten och har lovat ringa då det är klart. Så jag hänger lite i luften nu. Men tack och lov, jag finns i Jesu hand och han hjälper för varje dag. 
Tack för era fortsatta förböner! 
Varma hälsningar från Birgitta

Rut Ekström minns och berättar om barn hon har mött:
Ibland går mina tankar till tiden då Hugo och jag bodde i Täby. Minnen dyker upp. I huset bodde många familjer med barn. Jag fick väldigt god kontakt med barnen. De kom ofta fram till mig och började prata. Det blev också vanligt med kramar. Det hände ibland att en hel liten skara kom fram till mig. Jag frågade då: Hur är det med kram idag? De kom fram till mig och jag fick många kramar.

En dag kom en liten flicka till mig. Vad heter du, frågade hon. Jag heter Rut. Vad heter du? Jag heter Anna och är sju år. Såhär ser jag ut, sa hon och tog min hand och förde den över sitt ansikte. Hon visste att jag inte kunde se, men då fick jag känna på hennes ansikte.
Anna och jag blev väldigt goda vänner och ibland undrar jag hur det har gått för henne. Fick höra att hennes pappa var alkoholist.

En dag ringde telefonen. Jag svarade och kvinnan som ringde mig, ville bara säga adjö. Hon hade planerat att ta sitt liv. Jag blev naturligtvis orolig och bad henne lugna ner sig. Och lovade att försöka åka till henne, vilket jag också gjorde och då hade hon ändrat sig. Efter vårt samtal satte jag mig och bad till Gud för henne. Jag grät, för det hade varit ett jobbigt samtal.

Plötsligt ringer det på dörren. Jag öppnade och trodde naturligtvis att det var en vuxen person, men en liten pojkröst sa: Jag ville bara komma och ge dig en kram. Det var femåriga Niklas på femte våningen. Vi kramades och det kändes så gott. Jag frågade: Vem har skickat dig hit? Ingen, sa han. Glad och nöjd sprang han sedan ner på gården och lekte med de andra barnen.
Jag berättade detta för hans mamma och hon sa: Det kan jag mycket väl begripa, för du är ju hans idol. Jag tror det var Gud som sände honom.

Det hände ibland att den nioåriga pojken våningen under oss kom och ringde på. Han fick förstås en kram även han. Jag hörde ibland hur pojkens mamma skrek åt honom och hans bror och kanske även slog dem, så en dag ringde jag på hos de och sa till henne att hon skulle sluta med detta.

Så har jag ett mycket klart minne av två syskon 11 och 13 år som ganska sent på kvällen ringde på och frågade om de fick komma in, för de hade sett en hemsk film på tv, som hade skrämt upp de och deras föräldrar hade åkt till någon fest. Naturligtvis fick de komma och vi hade det riktigt trevligt.
Efter att de hade ringt hem och fått höra att föräldrarna hade kommit hem gick även de.

Jag skulle ha mer att berätta, men jag kanske får sluta här.
De här barnen har gett mig så mycket och jag hoppas verkligen att det har gått bra för dem.
Rut Ekström.
David Lindberg
David och Linnea skickar sina hälsningar till alla Syskonbandare. De har flyttat från Dorotea och bor nu i Örebro. Hjärtligt välkomna om ni har vägarna förbi! Adress och telefon är nu: Ledgränd 25, 703 45 Örebro. Tel: 019-505 40 10.
Omstart? Betraktelse av Andreas Forsman
Kanske har du just mött Jesus och står på tröskeln till en livslång vandring med honom. Oavsett om det är dina första steg in på lärjungaskapets väg, eller om du vill få ny kraft och riktning i en vandring som pågått länge, står du inför en omstart med Jesus. En ny möjlighet till ett liv i gemenskap med Gud själv.
Livet med Jesus är en vandring längs lärjungaskapets väg.
I början finns de där fjärilarna i magen som hör till en ny förälskelse. Vi kan också känna den där nybilsdoften som hör till ett nytt och förvandlat liv. Men med tiden kan blicken som varit fäst vid Jesus börja vandra och fokusera på annat.
Ibland är det så att livet med Jesus inte längre rullar på som det en gång gjorde. Det kan kännas som om livet som lärjunge fått motorstopp. Nybilsdoften kan bli utbytt mot doften av bränd fläktrem. Saker kan ha uppkommit plötsligt eller smygande som gjort att resan med Jesus tappat fart, eller blivit helt stillastående. Det här drabbar nog oss alla i någon mån, någon gång längs vägen. Det kan vara så att vi mött människor eller situationer som tagit glädjen ur att vara del i ett kristet sammanhang. Det kan vara så att vi upplever Gud som avlägsen av olika anledningar. Det kan också vara så att vi låtit Gud bli en så liten del av våra liv att vi inte ser och förstår vårt behov av honom.
Att människan allt för ofta väljer bort Gud handlar nog ofta om att vi tror att vi klarar oss bra själva.
Ungdomens brinnande övertygelse och längtan, kan med tiden övergå till att mest vara något man är positivt inställd till, men som inte får märkbar plats i ens vardag. Men människan klarar sig inte ensam.
Följden blir att vi sakta drunknar i vardagens alla små saker.
Blicken flyttas bort från Jesus och stannar på arbetet, ekonomin, familjen, utseendet osv.…
Det här är inte i sig dåliga saker men de håller inte för att bygga sitt liv på. I ett evighetsperspektiv är det bara Jesus som håller.
Det är bara han som alltid finns där och som ingen och inget kan ta ifrån oss. Framför allt så är det bara Jesus som kan bära oss både idag, imorgon och in i evigheten. Det finns mycket som kan hålla för en stund men det är bara Jesus som är den evigt stadiga klippan och därför är det också på honom som vi bör bygga våra liv.
Det blir extra tydligt när vi hamnar i kris.
När vardagen inte längre rullar på och vi känner hur allt vi byggt under våra liv bara rasar. Då upptäcker vi vikten och behovet av att få vända oss till Jesus. Innan Jesus kom till oss gjorde vår synd och bortvändhet från Gud att vi var förlorade. Vår synd gjorde att vi inte kunde finnas inför en helig Gud och därmed var också dörren till evigheten stängd för oss.
Vi hade valt bort Gud och kastat oss i ett hav av synd som vi inte hade minsta möjlighet att själva ta oss ur. Gud hade kunnat låta oss bli kvar i den situation vi satt oss själva i. Men Gud gjorde inte det.
Han grep in och visade sin kärlek. Han blev människa och tog på sig straffet för vår synd. Han gick in och led och dog som en människa i vårt ställe. Han uppstod också från det döda och öppnade vägen till evigheten igen.
Så varför ska vi tro? Är inte tron bara en krycka för svaga människor? Har ni någon gång varit i behov av kryckor? I så fall vet ni vad det betyder att ha något stadigt och tillförlitligt att luta sig på då de egna benen inte bär upp oss. Jesus är mer än en krycka. Han är den enda som håller hela vägen. Relationer mellan människor kan gå sönder. Företag kan gå omkull. Samhällen kan kollapsa. Hälsan kan svika. Ja, till och med livet lämnar oss. Men Jesus står kvar och bär oss vidare till och med bortom döden.
Så bygg ditt liv på honom om du vill ha en stadig grund i ditt liv.

Att stå för sin tro bland andra kan kännas svårt. Kanske har de förutfattade meningar om kristna. Kanske har de mött någon kristen som bemött dem illa. Kanske tror de att jag är som skräckexemplen av religiösa människor, som man kan läsa om i kvällstidningarna nu och då. Tänk om jag blir utdömd, om de får veta att jag tror på Gud. Jag har faktiskt beskrivits som en farlig fundamentalist. Han som använde det ordet om mig visste nog inte vad det egentligen betydde men det är en annan historia. Att stå för sin tro kan innebära att man får gliringar om att man är konstig. Det kan innebära att man får möta en hel del förutfattade meningar och nidbilder. Men det kan också betyda att någon i din närhet får möjligheten, att genom dig möta Jesus och få en möjlighet att komma till tro. Visst kostar det att vara en synlig kristen, men det betyder inte att du behöver ge dig in i diskussioner om teologiska spetsfundigheter, med folk som mest vill raljera och platta till. Däremot är det viktigt att din omgivning vet att du lever ditt liv med Jesus, så att de kan vända sig till dig med sina uppriktiga frågor.

Ibland upplever vi livet som fritt fall… …Men Gud finns ändå där. Mycket kan hända oss i livet. Ibland drabbas vi av saker som rycker undan all trygghet vi byggt runt oss. Ibland tar vi självmant steg i livet som ställer oss utanför det som känns tryggt och säkert. Oavsett vilket, finns Gud där hela tiden. När livet går på räls är han där och när allt är i spillror är han där. Hur får vi då tillbaka den där nybilsdoften, de där fjärilarna i magen och hur tar vi oss upp på vägen igen. Svaret är: Lev ditt liv i Jesu närhet.
2 Kor 5:17-21: Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet

Så öppna dörren. Fall i famnen på Jesus och följ honom ut. Allt vi ställt mellan oss själva och Gud är han beredd att sopa undan så att vi får börja om på nytt. Så oavsett om du aldrig mött Jesus eller om du tappat kontakten genom åren så är du välkommen in i Jesu öppna armar.
Han avvisar ingen, utan börjar på nytt med varje människa som vill.
Det här har jag inte hittat på själv utan det genomsyrar Jesu undervisning. Han talade om fäder som med kärlek i blicken tog emot söner som slarvat bort halva familjens egendom. Han upprättade de som var brutna. Han såg till den utsatte. Han upprättade och kallade till sig dem som andra såg som hopplösa fall.
Han talade också om en herde som sökte efter ett enda litet bortsprunget får och gladde sig när han hittade det och burit hem det på sina axlar.
Jesus vill ta upp tråden med dig och leda dig in i en djupare relation med honom. Famnen och dörren står öppen, så om du bara vill finns det nya steg att ta tillsammans med Jesus.
Andreas Forsman, andrepastor i Missionskyrkan i Skellefteå.
(Denna text är av utrymmesskäl något förkortad. Hela texten finns på anteforsman.wordpress.com eller i appen ”Andakt i vardagen”)

