
 

VECKANS TANKE ”Om Gud är långt borta” 
 

Livet är verkligen inte alltid lätt! Det kan nog de flesta skriva under på och jag med. Ibland 

händer saker som vi inte förstår och inte ser någon mening med. För några år sedan hade jag 

en tuff period och jag kände mig väldigt ensam i min sorg och frustration över att livet var 

så svårt! Och vart hade Gud tagit vägen?! Han som funnits med mig ända sen jag var barn.  

En dag satt jag i bilen på väg till Älvsbyn från Vistträsk. Jag hade passerat Korsträsk och 

infarten till Lillstrand då plötsligt ett minne kommer till mig. Ett semesterminne från säkert 

15 år tillbaka. Vi var i Skåne och besökte en vän som bodde i Eslöv. Hon tog med oss på flera 

utflykter och vi fick verkligen se många skånska pärlor. När vi passerade Höganäs stannande 

vi och gick in i en butik, nej faktiskt inte en med keramik utan en med kläder. Lokalen var 

liten och vi var många som trängdes runt klädställningarna. Plötsligt fick jag syn på en tröja, 

men den hängde inte på en galge utan satt på en kille som också var på klädjakt. Jag kunde 

inte tro mina ögon! Den tröjan – här?! Tröjan i sig var egentligen inte snygg, inget märke att 

tala om. Däremot så hade jag – och mina kompisar i kyrkan uppe i Västerbotten tryckt den! 

Hur kunde det komma sig att den nu var i Skåne, på en helt okänd kille? Den frågan fick sin 

förklaring men det var inte det som slog mig där i bilen så många år sedan. Det var texten vi 

tryckt: 

Om Gud är långt borta, vem har då flyttat sig! 

Där fick jag svaret på vart Gud hade tagit vägen. Han hade inte flyttat på sig, det var jag! I 

min uppgivenhet hade jag glömt bort att han faktiskt fanns med och finns med. Tyvärr kan 



inte Gud ta bort all ondska och allt som är svårt i livet men han vill vara med oss, bära och ge 

kraft. Gud vill finnas med i hela våra liv, både i glädje och sorg, i med- och motvind.  

I Matteus 28:20 finns ett känt bibelord som läses vid alla dop i Svenska kyrkan och 

innehåller Guds löfte till oss. Löftet om att han alltid finns där! 

Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. 

 

PS! Ni undrar kanske hur tröjan hamnade där i Skåne… Några från ungdomsgruppen hade 

varit på scoutläger i trakten och tagit med några och sålt till förmån för missionen  

 

/Helena Olofsson, pedagog. 


