Ensmärken

Träffade på ett ensmärke när jag
var ute och gick. Tyckte att det hade en viss väderbiten
charm. Passade in rätt bra i naturens frostnupna färgton.
Kanske skulle det passa som prydnad hemma hos någon som gillar
shabby chic.
Senare slog det mig att det borde ha funnits ett till. Ett
ensamt ensmärke fyller ingen funktion alls. Ett ensmärke
behöver ett annat att vara överens med. Sedan kan man ju också
fundera på varför denna plats varit utmärkt. För någon måste
det ha varit viktigt att kunna gå i land just där. Svårt idag
att förstå varför. Kanske kan det ha haft med fisket göra, har
ingen aning.
Finns det ensmärken i livet?
Många vägvisare finns det definitivt. Frågan är vad de visar
på.
Köp rätt bil. Renovera huset.
Ät rätt mat. Träna på rätt sätt.
Köp nya kläder. Skaffa nya prylar.

Då blir du lycklig.
Lyckad.
Är lycka målet för hela livet? Själva meningen?
En dag när livet känns tungt och man inte precis sprudlar av
glädje, är den meningslös eller kan det också ha en mening på
något sätt?
Om man ser bortom sin egen förhoppningsvis trygga vrå i
världen. Alla människor som lider av olika anledningar, vars
liv inte är enkla och lyckliga. Är då deras liv meningslösa?
Tänk om målet är något annat?
Tänk om målet är att leva ett meningsfullt liv alldeles
oavsett vilken livssituation man befinner sig?
Att kunna få se en mening i både med och motgångar.
Att finna sätt att få betyda något för någon annan. Litet
eller stort.
Att finna vägar där allt det där som bara händer kan få betyda
något för mig. Litet eller stort.
Att inte vara så fixerad vid att hitta lyckan men att söka
meningen.
Kanske blir man lycklig på köpet.
Kanske en annan slags lycka. Något som rör vid djupen inom oss
som de yttre tingen aldrig kan nå.
Bibeln talar inte så mycket om att bli lycklig. Det handlar
mer om att bli tröstad, få sin djupaste hunger och törst
mättad. Och ur vårt inre ska strömmar av levande vatten flyta
fram om vi tror.
I all vår brist.

Jag tycker det är befriande.
Ett ensamt ensmärke är inte till mycket hjälp om än det är
snyggt. Man går lätt på grund.
Två märken som är överens.
Ett liv som hänger ihop.
Ett liv där våra val och prioriteringar styr åt samma håll.
Det meningsfulla.
Havet kan vara lugnt och stilla.
Havet kan storma ordentligt.
Som livet.
När det stormar behöver man de där ensmärkena extra mycket.
Lyfta blicken. Ta sikte.
Ps 121: Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min
hjälp? Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och
jord.

