Mötet med oss själva
Som så många gör roar jag mig ibland med att släktforska på nätet. Det är spännande! Där har
jag sett att tre av min farmors bröder reste till Amerika, precis som många andra gjorde på den
tiden. De lämnade trakterna runt Västerfärnebo, där släkten bott under många generationer,
och gav sig av till en okänd framtid. Den yngste av bröderna var bara 16 år när han reste
alldeles ensam. I Wilhelm Mobergs välkända roman ”Din stund på jorden” berättas om
Albert, som också tidigt i ungdomen gav sig av mot det okända landet med drömmar om ett
bättre liv. Han blev kvar där borta. När han känner ålderdomen närma sig åker han på besök
till Sverige. Resan är så mycket enklare nu. När han kommer hit upptäcker han att allt är så
annorlunda än han mindes det. I skogsgläntan där han lekt som barn börjar han att fundera
över sitt liv och vad han har gjort med det… Han har lyckats utåt sett, fått det bra i Amerika.
Han har upplevt så mycket och mött så många människor. Och ändå har han hela tiden känt
sig vilsen. Som en vandrare utan hem. Kanske för att han missat ett viktigt möte - mötet med
sig själv.
Nu är en tid när coronaviruset ändrar våra liv på många olika sätt. Många drabbas oerhört
när de själva eller någon nära anhörig blir sjuk. En del mister sina arbeten. För andra är det en
lugnare tid när vi kanske inte rusar omkring som tidigare. Det kan vara en tid för eftertanke
och möten med oss själva och våra egna liv. Vad är det egentligen som är viktigt? ”Gå in i din
kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda” står det i
Matteusevangeliet. Så får vi en möjlighet att stanna upp, lyssna på oss själva, lyssna till livet
och Gud som talar. För det gör han. Inte med en vanlig röst, men han talar i tystnaden och
stillheten likaväl som i sången, musiken och i det som möter oss. Han talar genom häggen
som nu blommar utanför mitt fönster, genom de ljusgröna björkarna. Det ger hopp och
förtröstan.
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