
 

 
 

December 2019                                 schwedisch 

Min frid ger jag er!                                  

                                                         (Joh. 14:27)                                                                                                                   
______________________________________            

Bygg broar! 

Build bridges! 
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Kära Ni, ordets vänner! 

 

 Två unga tjejer från Norge var på besök i vår stad. De hade hört talas om go4peace och 

ville ta reda på mer. Därför bjöd jag de två och några fler unga människor från go4peace på en 

glass. Niko var också med. 

 

 Snabbt började vi att prata, vi skrattade och skämtade. Efter två timmar blev gruppen 

mindre. De två norskor och Niko kunde stanna lite till. Nästa dag hörde jag efter hur kvällen hade 

gått sedan. 

„Vi hade ett fantastiskt samtal!“ läste jag i ett mejl från Niko. „Vi började att utbyta våra 

åsikter om vår tro. Medan vi delade med oss och lyssnade uppmärksamma var det mycket som 

satts i rörelse. En av oss berättade att han inte riktigt kunde tro på Gud. I detta ögonblick förstod 

jag att det inte var viktigt att själv prata så mycket, utan att bara vara där. På det sättet uppstod det 

ett rum mellan oss där min samtalspartner kände sig trygg och kunde uttala alla tveksamma tankar. 

Jag kunde liksom känna det: Det var Guds verk! Vi var i frid – med oss själva, med varandra och 

jag skulle vilja säga även med Gud.” 

Kära Ni, ordets vänner, Niko höll sig tillbaka för att ge rum till den andra. Denna kunde då 

säga allting och på så sätt sluta frid med sig själv. Och sedan känner vi plötsligt någonting som 

inte var där innan. Kan detta ”någonting” inte heller vara ”någon”? Gud – dold i den här friden 

som han lovade oss i Jesus? Jag är övertygad om att när vi ger vår nästa det han eller hon behöver 

just nu, då stiftar vi frid och ger Honom, den eviga fridsstiftaren, rum för Hans verk bland oss. Det 

löner sig att lära sig att älska såhär. „Bygg broar! Build bridges!“ 
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