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En autists erfarenhet
av Kristus i vår tid
av Erik Osika

BOKSLÄPP I JULI!
Jag heter Erik Osika och kan inte
tala. När jag var liten lärde jag mig
bokstäverna från mjölkpaket och
annat som stod på vårt matbord.
När jag var över trettio år gammal
lärde min mor hur man kan stödja
min hand så att jag nu kan skriva på
datorn eller på en bokstavstavla.

Instängd intelligens lyfts fram i
ljuset – fängslande läsning!
Fram tills Erik och jag började skriva tillsammans var hans ansikte mycket
svullet runt högra ögat, för där slog han sig med all kraft med knytnäven när
han ”inte kunde göra sig förstått” som han senare skrev. Innan vi började
skriva med stöd, trodde vi alla att han inte förstod och begrep någonting. Erik
har redan från början haft frågor om Kristus som ett särskilt intresse. Det var
han som hade mycket att berätta om detta tema. Han visste mer om ämnet än
hans stödperson, som då var jag – hans mor.
Hilke Osika

Lite kunde jag förstå av allt som
sades i min omgivning, från att jag
var ett litet barn. Men jag kunde
aldrig visa det. Det gör nu mitt liv
meningsfullt att jag kan samtala
med de människorna som kan
stödja mig.
Jag ville skriva om Kristus för att jag
upptäckte att ni vanliga människor
inte upplever honom lika tydligt
som jag gör. Istället kan ni så
oerhört mycket som jag inte kan.
Nu hoppas jag att ni kan ha glädje
av min bok och blir så glada som jag
själv blir genom mötet med Kristus.
Erik Osika
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