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Inför livets andra halvlek
av Hans Jansson
Precis som en fotbollsmatch så skulle man kunna dela in 
våra liv i två halvlekar. Livets första halvlek är viktig, för den 
skapar förutsättningarna inför den andra halvleken. Men den 
andra halvleken är livsviktig, för det är den som avgör hela 
matchen.

Någonstans mitt i livet behöver vi alla ta något av en halv-
tidspaus, där vi försöker analysera den första halvleken, för 
att sedan lägga upp strategin inför vårt livs andra halvlek. 

Vad är det egentligen som är riktigt viktigt i livet? Hur vill vi 
att den andra halvleken ska se ut? Vad ska vi hålla fast vid och 
vad behöver vi göra annorlunda, för att den andra halvleken 
ska sluta med en vinst? 

Du och jag gör väl i att stanna upp och ge tid åt de här 
frågorna.

Bokens huvudmålgrupp är dem av oss som befinner oss 
någonstans mitt i livet. Men boken kan definitivt läsas med 
behållning av alla oss, oavsett ålder, som är intresserade av 
att finna svar på frågan om hur vi ska kunna göra det bästa av 
resten av våra liv. 

Missa inte tillfället att tillägna dig den här bokens viktiga 
budskap. Den kan göra dig bättre rustad inför ditt livs andra 
halvlek. 

Och glöm inte att det är den som avgör hela matchen.  

hans jansson är pastor och 
föreståndare i Kungsportskyr-
kan i Huskvarna, där har han 
tjänstgjort de senaste tolv 
åren. Kungsportskyrkan är 
en stadigt växande försam-
ling som i dag har cirka 750 
medlemmar. I tjänsten står 
han tätt förenad med sin fru, 
Karin. Hon arbetar som verk-
samhetsansvarig för Kungs-
portens hemtjänst. De har tre 
barn: Maria, Simon och Jakob. 
Hans reser också en hel del 

och betjänar olika församlingar, inom stora delar av kristenhe-
ten, med sin undervisning. Han brinner för att få se försam-
lingar växa och hitta vägarna ut till alla de människor som 
ännu inte känner Jesus. Han är övertygad om att vi behöver 
varandra över samfundsgränserna om vi ska kunna vända den 
negativa trenden i svensk kristenhet. Han har tro för att vi än 
en gång ska kunna få se ett starkt genombrott för Guds rike i 
vårt land.
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