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Söndagens tema är vaksamhet och väntan. Det är en personlig

favorit bland kyrkoårets olika teman. Att vara vaken och

uppmärksam gäller såväl världen runtomkring oss, andra människor

som tecken på Guds närvaro. Den attityden är givande, även

livgivande, men inte för att vår vaksamhet på något sätt får Gud

att agera, utan för att Guds vackra rike finns mitt ibland oss hela

tiden – fördolt och uppenbart samtidigt. 

Väntan är svårare. Livet innehåller så många stunder av väntan.

Somliga är präglade av hopp och andra av ångest och oro. Något

som hjälper att hantera väntetider är gemenskap. Närheten till

andra påminner oss om att vi inte är ensamma och att vi behövs.

 

En vacker berättelse på temat finns i J.R.R. Tolkiens bok

Konungens Återkomst. Vännerna Frodo och Sam är dödströtta av

deras svåra resa, som långt ifrån är över. Sam håller vakt i

mörkret, medan Frodo sover. Mitt i sitt elände tittar Sam upp till

den dystra, mörka himmeln och i horisonten ser han för en sekund

en vit stjärna som lyser ur en öppning i molntäcket. 

”Dess skönhet grep honom medan han såg upp från det
förtappade landet, och hoppet tändes på nytt i hans bröst... sist
och slutligen var skuggan dock bara ett ringa och övergående
ting, ljus och upphöjd skönhet ägde bestånd för evigt, långt
bortom mörkrets räckvidd.”

Det ljus och den upphöjd skönhet som Sam såg en glimt av är en

bild av Guds rike. Vi vill samarbeta med det riket också nu bland

skuggor och hinder, och vi gör det i väntan på den dag då Gud

och Guds rike blir allt, överallt (1 Kor 15:28). Den sköna och ljusa

dagen är värd att vaksamt vänta på!
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