Gud
GUD har över 100 namn och är ändå en Gud. Guds existens är en förutsättning i
de flesta religioner. För mig är Gud energi, vi är energi, allt är energi även materia
(M Bohr, A Einstein). Gud är så mycket mer…
När jag fick höra talas om GICK, en förening med kvinnor från olika nationer
med olika religioner,blev jag intresserad. Det kändes viktigt. Jag behöver fördjupa
mitt Gudsmedvetande och möta andra troende människor.Vi har alla en religion
vi tror på, som formar oss. Vi har träffats en gång i månaden och besökt våra
respektive kyrkor, moskéer, tempel. Att mötas i hemmiljö har också bidragit till
att föra oss närmare varandra.Vi har mycket gemensamt och mycket att lära av
varandra, kulturellt och mänskligt. Deltagandet under Ramadan, när fastan bryts
var en fin stund av gemenskap och en kulinarisk upplevelse.
Till tempel och moskéer går såväl unga som gamla. En fin och sammanlänkande
gemenskap och tradition. Jag känner sorg när jag jämför med vår svenska
kyrka och vad vi förlorat. Banden har brutits, distansen mellan kyrkans folk
och vanliga svenskar ökar alltmer. Många unga vet knappt vem Jesus är och
få känner till hans gärningar. Istället influeras de av amerikansk kultur. En
avsaknad av andlighet har uppstått. Kroppen görs till tempel med tatueringar,
plastikoperationer, klädstilar.
Kyrkan behövs mer än någonsin när otryggheten, våldet ökar i världen och
familjebanden luckras upp. Många är rotlösa och saknar väg och mål i livet. Vi
behöver goda kristna ledare och förebilder, någonstans att mötas och känna
gemenskap och ett nytänkande, en reformation att få med de unga. Den kristna
värdegrunden måste bestå.
Alla religioner har något speciellt som attraherar mig. Ser fram mot fortsatta
möten med GICK, andlig och själslig utveckling.
Jesus ger uttryck för den sanna, oegoistiska kärleken. Genom Jesus får vi
försoning och förlåtelse för våra synder. Jesus värnar om de sjuka, fattiga och
svaga. Därför är jag kristen.
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