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Kära vänner!
Den 30 mars hade vi ”födelsedag”. Då blev vårt systraskap 72 år. 
Det ringde på dörren och vi fick en vacker buke� med rosor. Den kom från 
en dam som inte visste något om vår festdag. Men sådan är Jesus. Han ser var 
och en av oss och säger: Jag är din brudgum! Sådana små tecken gäller det a� komma 
ihåg, också när det känns som om Gud skulle ha glömt oss!

  g

I den sista �mmen av 2018 lämnade vår kära syster Josuana den här världen. Hon var vår första norska 
syster. Sedan år 2000 bodde hon i vårt huvudcenter i Tyskland, där hon också blev begravd.
När syster Josuana visste a� hon bara hade kort �d kvar, gjorde hon e� litet kort �ll dem hon hade arbetat 
�llsammans med i förlaget. Det var en text från Moder Basilea som hade bety� mycket för henne själv:
”Kärleken �ll Jesus är lösningen på allt, källan �ll allt liv och segern i alla situa�oner.” 
Med det här ordet hälsar hon också dig och tackar speciellt dem som följde henne den sista �den.
Syster Josuana fick sin kallelse genom en sång av Moder Basilea. Som ung var hon på studieresa �ll Israel. 
Där besökte hon systrarna som på den �den bodde på Oljeberget. Medan de sjöng �llsammans om Jesu 
återkomst var det en vers som gick henne direkt �ll hjärtat. Den handlade om brudgummen Jesus som 
väntar på sin brud. Syster Josuana berä�ade: ”Jag kände Jesus som smärtornas man, men jag visste 
ingen�ng om honom som brudgummen. Det hörde vi inte något om i kyrkan eller där jag studerade.” 
Denna sanning grep tag i henne och som svar på Jesu kärlek blev hon syster.
Det här var på slutet av 60-talet. Sedan dess hör vi mycket om brudgummen Jesus och om a� vi får vara 
hans brud. Är det kanske för a� brudgummen närmar sig? I vår kallelse som Mariasystrar har den här 
aspekten all�d varit kärnan. Men det gäller ju oss alla, om vi är ensamstående eller gi�a, män eller 
kvinnor; Jesus friar �ll oss och ber om våra hjärtan!

  g

Syster Josuana höll på med e� bokprojekt som hon inte kunde göra färdigt. Men när vi gick igång med 
det e�er nyår tänkte vi: Hon har säkert sagt �ll vår himmelske Far a� det här måste bli färdigt! Med e� 
gick allt så fort och lä� med korrekturläsning, sä�ning och tryck. GUDS LJUSBLÅ BUSS som nu är färdig 
på norska är en bok fylld av trosstärkande vi�nesbörd från den första �den av vårt systraskap. Vi har den 
också på svenska.
GUDS LJUSBLÅ BUSS är översa� �ll 46 språk och blir läst över 
hela världen. I en �d med ökande press på kristen verksamhet 
och i en värld som skakas av krig och kriser har boken ny aktualitet. 
Den uppmuntrar oss a� förvänta allt av Gud. Vi ställs inför frågan 
om hur det står �ll med vår egen �llit �ll Gud. Bygger vi livet på 
mänskliga beräkningar och säkerhet, eller tror vi a� Herren också 
i dag kan göra under på under?
Det är inte all�d trosprövningarna gäller byggprojekt eller andra 
�mliga behov. Många blir prövade med sjukdom och ensamhet. 
Rela�oner brister och hopp begravs. I alla sådana prövningar vill 
Jesus komma �ll oss, han som kallas ”smärtornas man”. Han vill 
möta oss nu i påskhög�den. När vi får en glimt av vad han led för 
oss, blir vi tröstade i vår egen nöd. Ja, vi kan �ll och med bli �ll 
tröst och välsignelse för andra.
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Nu på vårkanten har några av oss ha� ”lu� under vingarna”. 
Syster Regine besökte vårt center i Finland. Där hjälpte hon syster 
Pnina med en del data-utmaningar och de gjorde en liten film 
om den finska böneträdgården. Det är fint a� kunna bistå 
varandra och styrka familjen över landsgränserna!
Syster Angelina fick �llbringa två veckor hos våra systrar i Israel. 
Det blev många goda och vik�ga möten med både judar, kristna 
och araber. En speciell ära och glädje var det a� få vara med på 
”Mors Dags firandet” bland arabiska kvinnor i Galileen. 
I stor kärlek förbereder kristna kvinnor den här årliga 
festen för runt 1000 kvinnor. Här blir de hedrade och 
sedda. Och framför allt möts de med evangeliet om 
Jesus. Även männen var med och gjorde dagen �ll 
en stor fest, de serverade mat, sjöng, talade och 
gladde sig.

En gång ljöd ropet i borgen hos Pilatus: ”Korsfäst!” Även i dag ljuder de�a rop. Fienden vet a� han bara 
har kort �d kvar. Han döljer sig inte längre utan träder fram offentligt, pervers och full av hat mot allt som 
är heligt. Men den korsfäste Jesus har uppstå� och lever. Han är mi� ibland oss genom sin Ande och i si� 
Ord. Runt omkring spirar det en längtan e�er a� leva e� helgat liv, a� få möta Jesus, i kammaren och i 
gemenskapen.
Än en gång får vi fira påsk, inte som en minneshög�d utan i visshet om a� Jesu lidande, död och 
uppståndelse är källan �ll själva livet. Så låt oss söka honom med tacksamhet och �llbedjan för hans 
evigt gil�ga offer och seger.
Vi önskar var och en av er en helig, välsignad hög�d. Jesus väntar på oss!
Kära hälsningar från Mariasystrarna, 
    syster Angelina, syster Mirofora och syster Regine

Sommarens retreat på Bjerkely Folkhögskola är den 20-23 juni 2019
Hjärtligt välkomna! 

– Sista anmälningsdag är den 1 juni. –
Obs! Ny� telefonnummer

 �ll beställningar i Sverige, se nedan!

Filmen finns på 
norska på You Tube: 
”En hage for Jesus”.

Vårt hus i 
Ein KeremI Galileen. T.h. systrarna 

�llsammans med två av 
ledarna för Mors dags 
festen.
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