
 
 
 
 
 
  

 
Mai / Maj  2017                                             schwed. 

Ditt ord är en lykta för 
min fot, ett ljus på min 
stig.                                (Ps 119:105)                                                 
____________________________________           

Ditt ord – ljus för mig! 
Your words – light for me! 
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Kära Ni, ordets vänner, 
 
 Du vaknar. Du minns att du inte är hemma. Det är becksvart. Du ser ingenting. Du vet 
inte heller var strömbrytaren är. Försiktigt går du upp och trevar dig fram genom rummet med 
händerna och fötterna. „Om jag bara hade ljus!“ tänker du. Äntligen hittar du dörren. Du 
öppnar den. Ljuset faller in i rummet genom dörren. Tack och lov! I detta ljus hittar du din 
väg utan problem. 
 
 „Jag tänker på Dig!“ Det här ordet som andra människor säger till oss är som ljus för 
oss. I mörka timmar lever vi på sådana ord. Vi vet att vi inte är ensamma! Gud gav oss samma 
löfte. Vem är du? frågade Mose honom. Hans svar: ”Jag är den jag är!“ Jag är där – för dig, 
när du är utom dig av glädje, när du är ledsen, när du helst vill gömma dig av rädsla, när det 
känns som om du förlorar kontroll över allt, när du skäms, när du lider, när du vet varken ner 
eller upp... Jag är där – för Dig, för att jag älskar dig. 
 
 En ung man ringde på min dörr, helt förtvivlad. Hans barn hade försvunnit. Hans fru 
kom, även hon helt förgråten. Allt var rent mörker! Kärleken fick mig att förstå: Låt ditt 
arbete vila och var där för dem. Efter långa timmar av väntande och fruktande återfann vi 
barnet med polisens hjälp. Långsamt lättade spänningen i de unga föräldrarnas hjärtan. ”Tack 
för att du var där!” sa de när de gick. 
 
 Kära Ni, ordets vänner, alla Guds ord ger oss kärlek och ropar oss till kärleken, för 
Gud är kärleken. Alla hans ord säger till oss: Jag är där – för Dig, just när det är mörkt! Låt 
oss upptäcka det här på nytt: Ditt ord – ljus för mig! Your words – light for me! 
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