
Är du inte också så Gud? 
I Psaltaren 46:2 står det:


Gud är vår tillflykt och vår styrka,  
en hjälp i nöden, som aldrig svikit. 

Hur är Gud? Hur ska vi beskriva Gud? 
Hur ska vi berätta om Guds trofasthet? 
Bibeln och vår tradition är full av försök 
att hitta en bild som gör Gud rättvisa - 
Fader, herde, höna…. Jag skulle vilja 
lägga till idrottsföräldern. 

Jag är handbollsmorsa, jag har skjutsat 
till träningar, matcher och cuper. Jag har 
suttit på hårda träbänkar i sunkiga 
gympahallar och hejat, klappat, peppat 
och ibland skällt på domaren. Jag har 
analyserat matcher och tränat 
målvaktspel på köksgolvet hemma. Ibland 
har jag fått jubla över vinster men lika 
ofta deppat ihop med killarna över 
nederlag. Men oavsett hur matchen går 
skulle jag aldrig lämna min plats på 
läktaren innan matchen är slut. Jag 
hoppas alltid på ett mirakel och att nästa 
match ska gå bättre. 

Så tror jag att Gud är, som en 
handbollsmorsa deluxe, som aldrig aldrig 
ger upp. Som alltid står vid vår sida, 
hejar på oss, peppar, hjälper, stöttar och 
jublar med oss.  

Gud själv visar sig tydligast i Jesus och 
Jesu möten med människor. Och 
evangelierna är fyllda av berättelser om 
hur Jesus ser människor - ärligt, uppriktigt 
och utan filter. Och hur Jesus möter deras 
behov precis där de är.   

Så vi kan verkligen lita på att oavsett 
vilka kamper vi står i vill Gud stå vid vår 
sida och han sviker oss aldrig.  

Gud välsigne dig!   
Kaisa (pastor & handbollsmorsa) 

De kommande veckorna ber vi med 
resten av Equmeniakyrkan för:  

Vi ber  för alla barn, ungdommar och 
ledare i Equmenia som startar upp 
terminen.  

Vi ber för vår samarbetskyrka United 
Church of Christ in The Philippines, UCCP. 
Vi ber att den ska fortsätta att vara en 
profetisk röst mot orättvisa och förtryck 
samtidigt som de arbetar för fred och 
försoning. Vi ber att du Heliga Ande ska 
ge dem kraft, mod och vishet att hålla ut 
när de blir ”rödflaggade”, fängslade 
eller riskerar att utsättas för våld. 

Vi ber för de människor som tappat 
fotfästet i tillvaron och står utan arbete, 
mat och bostad. Vi ber för dem som 
upplever ensamhet och utanförskap. 
Hjälp oss som kyrka, som Kristi kropp att i 
bön och handling värna om människors 
värde och värdighet, att finnas 
tillgängliga när nöden tränger på, vi ber 
så i Jesu namn. 

Tack för arbetet vi får vara en del av 
genom Metodistkyrkan i Liberia. Tack för 
de barn som gått och går på skolorna för 
hörselskadade som kyrkan driver. Vi ber 
att dessa barn ska möta en framtid där 
de får möjlighet att försörja sig själva 
trots sitt handikapp. Vi ber att barnen ska 
förstå sitt värde och att du älskar dem. Låt 
de bära med sig detta genom livet.


