
En cykeltur med Gud

Förra sommaren hade jag ansvar för ett jour-boende för hemlösa människor i Göteborg. En
natt hade vi kris med personal. Jag kontaktade en av mina vänner och frågade om han kunde
ställa upp. Det funkade inte för honom, men däremot kunde han rekommendera en kompis.
Jag ringde och frågade om kompisen var intresserad. Vi kan kalla honom Daniel. Den natten
jobbade Daniel tillsammans med Wasti, en av våra anställda. Det blev livsavgörande för
Daniels framtida liv. Han hade varit en aktiv sökare en längre tid men inte fått grepp om vem
Jesus var och vad Han hade att erbjuda. Wasti, som är en varmt troende kvinna berättade om
sin relation till Jesus och fick svara på Daniels många frågor. Jesus blev levande för honom
och pusselbitarna föll på plats. Sedan dess har Daniel deltagit på vår Alpha-kurs på krogen
och blivit en kär medlem i vår husgrupp.

Över en fika berättade Daniel sin levnadshistoria för mig. Hans föräldrar skilde sig när
han var femton år. Eftersom pappan var alkoholist och en riktig festprisse, föll Daniel snart in
i liknande vanor. Men olika relationer till kvinnor, samt hans arbete gjorde att han kunde hålla
alkoholen någorlunda på avstånd. När Daniel fick en pojke tillsammans med en flickvän, blev
han nästan helnykter. Kärleken till barnet blev så stark att han fick kraft att bryta sitt
alkoholmönster. Men när det började knaka i fogarna i relationen till mamman, kom flaskan
fram igen. Nu festade Daniel inte bara på helgen utan mitt i veckan också. När han var riktigt
berusad kunde han göra saker som han annars aldrig skulle göra, som att stjäla människors
plånböcker. Detta gav Daniel otroliga skamkänslor, men det blev som en fobi som han inte
kunde stoppa. Relationen till flickvännen sprack och plötsligt fanns det inga spärrar. Daniel
gick in i ett ångestfyllt mörker där alkoholen var hans enda tröst. Det som blev vändpunkten
var en ny kvinna som han blev förälskad i. Kärleken till henne hjälpte honom att dra ner på
sitt drickande. De gifte sig och levde ett ganska tryggt familjeliv i fem år. Men ångesten hann
ikapp Daniel och han började smygsupa. Till slut konfronterade hans fru honom. Antingen
måste han sluta dricka eller så blir det skilsmässa. Daniel försökte men klarade det inte, så
skilsmässan blev ett faktum. Han var maktlös.

På en resa till Kanarieöarna fick Daniel sin första Gudsupplevelse. Han hade förstått att
han behövde någon slags hjälp för att bryta med alkoholen. En tidig morgon gick Daniel upp
på ett högt berg. Han fick en känsla av att ”någon” var däruppe och väntade på honom.
Spontant bad han den enda bön han kunde, Fader Vår. En känsla av frihet och tacksamhet
kom över Daniel. När han kom hem tog han kontakt med Anonyma Alkoholister. Där talade
de om att man måste överlämna sig till en Högre Makt för att bli nykter. Eftersom Daniel var
ateist hade han svårt för detta. Men så kom han att tänka på att han på grund av ”kärleken”
hade slutat dricka vid två olika tillfällen. Daniel bestämde att Afrodite skulle bli hans gud.

Kort därefter var Daniel ute på en cykeltur. Snön yrde och vinden blåste. Han skulle precis
ge upp och leda cykeln, så var det som en röst som talade till honom;
- Du måste ödmjuka dig och rannsaka dig och göra upp med saker i ditt liv. Ha inga
fördomar vem jag är, utan fortsätt att söka mig. Använd de gåvor du fått och jag skall leda
dig på rätta vägar.
Daniel upplevde en gudomlig kärlek och värme och blev alldeles euforisk. Han fick kraft att
fortsätta sin cykeltur. När Daniel kom hem böjde han sina knän och överlämnade sig till Gud
och bad om förlåtelse för allt fel han gjort. Hans liv förändrades för varje dag och Daniel
började läsa Bibeln för att lära sig mer om Gud. Han blev en flitig besökare på AA-möten,
men kände att något saknades tills han förstod vem Jesus var den sommaren. All den kärlek



Daniel fick möta delar han nu frikostigt ut till sin omgivning. Ofta hör han Guds röst och
speciellt tydligt när han är ute och cyklar.


