Vad lever du för?
Det är så lätt i vår stressade tillvaro att tappa fokus på vad som är viktigt. Jag ser det för min
egen del. Dagens alla aktiviteter blir viktigare än innehållet. Livet rullar på alltför fort känns
det som och man tar sig inte tid att reflektera om ens prioriteringar är rätt. Men så händer det
något, kanske man mister en nära anhörig, eller drabbas av en sjukdom, eller går in i väggen.
Även om sådana omskakningar är smärtsamma så kan det ändå få oss att stanna upp och
omvärdera våra liv. Kanske behöver vi fråga oss själva vad som är viktigt och vad vi lever
för.
En av Göteborgs värsta gangsters kom in på nattcaféet för hemlösa, där jag jobbar. Vi
kan kalla honom Klas. Tidigare när jag mött honom har han varit svårtillgänglig och sluten
och bara kommit korta stunder för att kolla läget. Men denna kväll såg jag att något var
annorlunda. Han satte sig ner och tog en kopp kaffe och ville börja prata. Klas berättade att
han var väldigt blyg och osäker när han växte upp. Det resulterade i att han blev mobbad i
skolan. Han blev ofta slagen och förolämpad av sina kompisar. Till slut tröttnade Klas pappa
på att se alla hans blåtiror. Han fixade in honom på en boxningskurs. Ganska snart blev Klas
duktig i denna sport och lärde sig även andra kampsporter. Det blev slutet på mobbningen,
men tyvärr början till ett liv där våld blev ett sätt för Klas att hävda sig på och finna respekt
bland kompisarna. Han började också använda droger ganska flitigt för att ytterligare stärka
sitt självförtroende.
Under flera år var Klas aktiv i ett dansband eftersom han var en duktig musiker. Men
drogerna tog överhand och han åkte fast för knarkinnehav. Väl i fängelset blev han snabbt vän
med alla värstingar eftersom han var en skicklig slagskämpe. Det resulterade i att han blev
anlitad som ”torped” när han väl blev frisläppt. Klas tjänade mycket pengar genom att indriva
människors skulder via hot om våld. Han visste ju att det var fel, men hans samvete blev mer
och mer förhärdat. Det tog inte lång tid förrän han åkte in i fängelset igen, denna gång för
misshandel och dråp. Klas var inne i ett mörkt ekorrhjul. Han såg ingen utväg.
Under lång tid hade Klas haft besvär med blödande magsår. Smärtan i magen tilltog och
när han till slut gick till läkare fick Klas beskedet att han hade långt framskriden cancer. Han
lades in på Jubileumskliniken. Allt stannade upp för Klas och hans liv rullades upp framför
honom. Var detta Guds straff för allt ont han hade gjort? Bredvid honom i sjukhussalen låg en
cancersjuk liten kille som var åtta år. Klas och pojken fann varandra. Pojkens föräldrar kom
väldigt sällan och hälsade på. En natt vaknade Klas av att någon kröp intill honom. Det var
pojken och han frågade,
- Kan jag få ligga här och låtsas att du är min pappa? Klas kände sig alldeles förkrossad och
bad till Gud att pojken skulle få leva och att han kunde dö i pojkens ställe. Nu blev det inte så,
utan pojken dog och Klas fick en nådatid. Det som gav honom livskraft var att han tog upp
kontakten med sin egen dotter som då var fyra år. Han började leva för hennes skull.
När Klas berättade om tiden på sjukhuset rann stora tårar utmed hans kinder och så
frågade han,
- Finns det förlåtelse för en sån som jag? Jag vill ha frid i mitt hjärta om det går.
Vi bad tillsammans och jag kunde se ett hopp tändas i Klas ögon. Han har nu fått en plats på
ett av LP- Stiftelsens boende och har varit på sitt första kyrkbesök. Bed gärna för Klas att han
får en ny mening med sitt liv, att hans sista tid blir fyllt med sann kärlek, glädje och frid.

