
Tankar i november

Må Guds ljus vara vårt ljus,

må Guds kärlek vara vår kärlek,

må Guds väg vara vår väg.

(hämtat från Bönboken, under välsignelser)

Det gamla kyrkoåret är slut, och vi får fira nytt kyrkoår, advent, fylla våra hus med tända ljus, 
adventsstjärnor och sjunga adventssånger.

   Nådens Gud, du som kommer till oss i Jesus Kristus, vapenlös men starkare än världens 
makter, hjälp oss att under detta nya kyrkoår ta emot dig i våra liv och i vår församling. Låt 
ditt Ord och dina sakrament ge oss ny kraft och glädje. I Jesu namn. Amen.

(Dagens bön, första söndagen i Advent) 

”...ditt Ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig…” (Psaltaren 119:105)

När jag läser bibeltexten kan jag höra Choralernas sång i mitt huvud. (Om ni inte hört den 
eller inte minns, finns det en version på youtube med Lars Mörlid.)

 …När jag själv tog allt i egna händer, det var då som allting plötsligt gick snett…

Vet inte om ni upplevt detta, men jag har ibland hoppat över att läsa Bibeln och be för dagen
som ligger framför, och vissa dagar verkar arbetet ha funkat ändå, men då jag faktiskt tagit 
mig tid för Bibelläsning och bön har jobbet flutit på så mycket bättre! Därmed inte sagt att 
allting går som en dans. I livet finns alltid prövningar, konflikter och motgångar (tror jag). Nu 
finns det ytterligare en sång som finns med på skivan Varde ljus med Choralerna, som jag 
kom att tänka på, Solregn – 

   Jag trodde du var bara solsken, men nu har jag sett att du också är regn. Och faktiskt har 
du aldrig lovat, att ett liv med dig skulle vara en lek. Så tack för solen och ljuset och tack för 
att du också låter det regna, det ger mig liv. Det gör mig stark. Vem trodde livet var på låtsas 
att det kunde levas helt utan besvär. Vad vore ljuset utan mörkret eller livet utan en droppe 
regn. 

Visst är det så att vi kan uppskatta ljuset mer när vi upplevt mörkret? Jesus säger till och med
i bergspredikan, ”Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man 
tänder en lampa, sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser 
för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda 
gärningar och prisar er fader i himlen.” (Matt 5:14-16) Ja, måtte vårt ljus lysa för alla runtom 
oss.

Har ni känt hur gott det luktar då regnet äntligen kommer efter en lång tids uppehåll? Jag har
haft förmånen att få uppleva regnfall efter en period av torka både i Indien och Tanzania. 
Ofta börjar det med en vind och därefter börjar det regna. Jorden är så torr, så det tar tid 
innan den tar upp regnet, men den lukt, man kan känna i samband med regnfallet, är 
verkligen fantastisk. Och i samband med regnet kan vi också se regnbågen, hoppets symbol.

   Jag vet du går före och visar mig vägen och inget ont kan mig hända, när jag ser på dig. 

bolinelna@gmail.com
076 102 46 42


