
Höjdpunkter

Sommaren har varit härlig, fast det nästan såg ut som solen svikit oss fullständigt. Men tack
och lov så har vi fått uppleva den desto mer nu på slutet. I början av sommaren var jag på en
vacker ö i Grekland två veckor, bara med familjen. En höjdpunkt var att få bada i en varm
källa som strömmade rakt ut i Medelhavet. Familjen fick koppla av och rå om varandra efter
en intensiv vår.

Väl hemma möttes vi av min syster som annars bor i USA och är gift med en amerikan. De
brukar alltid komma till Sverige varje sommar och bo hos oss. Då blir vi storfamilj, med åtta
barn tillsammans. Kusinerna älskar att träffas och talar en härlig blandning av engelska och
svenska. Hoppa studsmatta och fånga krabbor är dagliga aktiviteter. Jag har nämnt i en
tidigare artikel att min syster hade problem i sitt äktenskap. Hennes man är inte troende. Förra
sommaren var de väldigt nära att gå skilda vägar. Jag utmanade min svåger att för familjens
skull följa med till kyrkan på söndagar. De bestämde sig också för att gå till en kristen
samtalsterapeut.

Sakta men säkert började en helandeprocess i deras äktenskap . Mycket av hårdhet och
stolthet har brutits ner. Kärleken från Guds familj i kyrkan och kraften i Guds ord har mjukat
upp de bådas hjärta. Han är fortfarande inte frälst, men mycket ödmjukare och öppnare. Gud
har påbörjat ett gott arbete i min svåger som jag är säker på att Han skall fullborda. Kärleken
spirar igen i deras äktenskap. Det lönar sig alltid att söka Guds väg.

En annan fin sommarupplevelse var när familjen och en av mina ”skyddslingar” från
Nattcaféet åkte på sommarläger i Rimforsa. Där var Vineyard-församlingar från hela Norden
samlade för att dela gemenskap med sin ”stora familj”. Jag var ombedd att hålla ett
seminarium om mitt arbete med hemlösa i Göteborg. Min skyddsling, vi kan kalla honom Per,
var med och berättade vad Trappanér har betytt för honom. Per hade aldrig varit på ett kristet
läger förut och var först lite orolig om han skulle passa in. Han har börjat närma sig tron men
ännu inte tagit steget helt ut. Per blev överrumplad av all kärlek som han fick. I början hängde
han mest i mina kjolar. Men ganska snart släppte han taget och lät sig fångas av denna
vibrerande och kärleksfulla gemenskap. Känslan av utanförskap försvann och Per kände sig
älskad och accepterad för den han var.

Eftersom Per själv är musiker älskade han mest av allt lovsången. Tårarna rann ofta
nedför hans kinder och han var helt uppslukad av musiken. En kväll hade vi karaoke och han
fick framföra Beatles ”Get Back” till allas jubel. Sista kvällen var det en Salsafest där gammal
som ung dansade och sjöng och njöt av latinamerikanska rytmer. Pers spontana uttryck var;
- Det är helt otroligt att man kan ha så här roligt utan att vara påverkad av varken alkohol eller
droger. Då finns det hopp om livet. Per har fått smaka på Guds underbara kärlek genom Hans
familj och se att den är god. Låt oss be för Per att han vågar överlämna sig till sin Fader, som
står och väntar på honom med utsträckta armar. Det blir ännu en höjdpunkt i sommar.
”Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina
lärjungar, om ni visar varandra kärlek.” Joh.13:34-35


