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PASTORNS SIDA
På sista tiden har jag varit lite irriterad över en förkylning 
som aldrig tycks vilja ge med sig.
När jag precis började känna att jag var på gång att bli frisk 
fi ck jag dessutom en omgång till. Den där förkylningen har 
gjort att jag i vissa avseenden inte har kunnat göra vad jag 
hade tänkt. Den har tvingat mig att avstå från vissa saker, 
tänka i nya banor och dra ner på tempot.

I ett större perspektiv är det lätt hänt att det som skaver i 
tillvaron får så stor uppmärksamhet att det skymmer allt det goda som också 
fi nns där. Och då fi nns det risk att vi går miste om rätt mycket. För det är tyvärr 
så att det nästan alltid fi nns något som skaver i tillvaron. Det kan handla om allt 
från långdragna förkylningar till oro för barn och barnbarn, anhöriga som är 
allvarligt sjuka, ekonomiska bekymmer eller sorg när man har förlorat någon 
man älskade. Självklart fi nns det sådant som är väldigt jobbigt. Det skall inte för-
ringas, men jag vill påminna om att oavsett hur livet är just nu så fi nns det oer-
hört mycket att vara tacksam över. När tillvaron är kämpig kan det därför vara 
nyttigt att göra en inventering över vad man har. De fl esta kommer upptäcka att 
det fi nns mer på pluskontot än vad man först trodde.

Det märkliga med det som är besvärligt, det som skaver, är att det också kan 
hjälpa mig att se allt det goda som jag har runt omkring mig. Precis som skav-
såret på foten kan tvinga mig att sänka tempot eller stanna och ta en paus, så kan 
det som skaver i livet få mig att sluta rusa fram genom livet. Det kan få mig att 
stanna upp. Då kan det fi nnas en möjlighet att se det som jag inte uppmärksam-
made när jag skyndade fram i mitt höga tempo. 

Frågan vi behöver ställa oss är alltså hur vi skall förhålla oss till tillvarons be-
svärligheter. Skall det skymma utsikten så vi inte ser allt det goda som också 
fi nns där, eller skall det ge en ny utsiktspunkt där vi kan få nya perspektiv som 
berikar?

Livet går inte alltid som på räls, men kanske kan just det vara med och fördjupa 
min tacksamhet. För när sprickorna i tillvaron blir märkbara, så kan också gläd-
jen över att det ändå fi nns så mycket gott i livet drabba mig med full kraft .

Med önskan om Guds välsignelse och en skön sommar!

Björn Hald
Pastor i Equmeniakyrkan i Husaby-Skälvum



VÄLKOMMEN TILL 
SOMMARENS SAMLINGAR

JUNI
 17 söndag 10.00 Gudstjänst
    Björn Hald, sång av Tre Vänner.

JULI
   1 söndag 10.00 Gudstjänst
    Björn Hald.

    

AUGUSTI
 12 söndag 10.00 Gudstjänst
    Björn Hald, sång av Karin och Anders  
    Jaktlund.
 19 söndag  10.00 Hajkavslutning, Fröjered, Tidaholm
 26 söndag 10.00 Gudstjänst med barnvälsignelse.
    Björn Hald.

SEPTEMBER
   4 tisdag 18.30 ”Hjälp oss Hjälpa”
   9 söndag  10.00 Gudstjänst och nattvard
    Björn Hald,
    Söndagsskola, Upptäckargrupp.

Önskar DU skjuts till någon samling?
Ring då till: 
Kjell Johansson 
0703-29 91 69
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