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Ha fördrag med varandra!                               
                                 (Kol. 3:13)                                                 

______________________________________           
Börja om på nytt! 

Start again! 
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Kära Ni, ordets vänner, 

 
 hur snabbt händer det att vi dömer andra i våra tankar! Hur snabbt bryter vi staven 
över varandra: Men varför lämnade han sina skor i korridoren igen? – Jag hade ju bett henne 
att komma i tid. Och nu har jag redan väntat i över 20 minuter. – Han hade lovat mig att ringa 
mig innan helgen och nu är det redan onsdag! – Vi hade diskuterat länge med vårt fotbollslag 
om hur vår laganda skulle kunna bli starkare. Men igår var det som vanligt. En medlem i laget 
var inte beredd att låta även andra få goda chanser. Han ville bara visa igen hur duktig han var 
på att spela. 
 
 Sådana erfarenheter präglar vår vardag. De är fara och chans samtidigt. I sådana 
ögonblick kan du lära dig att vara ditt livs växlare, så att du inte hamnar på fel spår. Det är 
farligt att dra sig tillbaka när man är besviken, att resignera och ge upp: ”Jag har ingen lust 
längre! Jag har försökt så ofta! Den andra ändrar sig ändå inte!” Och det har du rätt i på ett 
visst sätt: Du kan inte förändra din nästa.  
 

Påven Franciskus sa till ungdomarna i Sarajevo: „Ni har en viktig kallelse: att aldrig 
bygga murar, utan bara broar!“ Men hur funkar det med att bygga broar när man precis har 
blivit besviken? Det är inte möjligt utan att hoppa på riktigt! Inom ridsporten hoppar 
hästarna över hinder på banan. Om de stannar trotsigt framför ett sådant hinder så förlorar de. 
På samma sätt bjuder ”besvikelsens murar” oss alla att hamna med ett hopp av kärlek i hjärtat 
av de som har gjort oss besvikna. För att göra detta hjälper det ofta med lite humor. 
 
 Vi ville åka iväg med en ungdomsgrupp. En av ungdomarna hade sagt till mig flera 
gånger att han gärna ville följa med. Han skulle höra av sig innan månaden var slut. 
Tidspunkten var nu länge förbi. Jag hade försökt få ett svar från honom via WhatsApp och 
SMS. Ingen reaktion. Väldigt irriterande för mig! Sedan ringde han. Jag såg hans namn på 
displayen. Nu gällde det för mig: Börja om på nytt! – Start again! „Vad bra att du ringer. Jag 
var inte riktigt säker om vi hade sagt slutet av februari 2016 eller 2017!“    Det fick oss att 
skratta båda två. Så: Börja om på nytt! – Start again! 
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