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ATT VARA BÄST 
 
 

Många människor kämpar för att passa in och bli 

accepterade – och helst omtyckta. Ibland så 

intensivt att de både gömmer och glömmer vem 

de egentligen är. De ser bara sin egen blaskiga 

gråhet i jämförelsen med andra.  

   Att våga vara sig själv kommer kanske med 

åren, när hysterin att vara häftig och populär har 

lagt sig. När man lärt sig, och även accepterat, 

sina begränsningar och missade möjligheter.  

   Förhoppningsvis har man då också lärt sig att 

vara tacksam för det man är duktig på, utan att 

störas av att andra kan det bättre. 

   Ett fåtal lyckas med att ”bli bäst”, inte minst 

inom idrottssammanhang, där det krävs massor 

med träning och självdisciplin. Sträckan dit kan 

beundras men ”vara bäst” varar sällan länge! 

 

Om vi, som ”bara” är hyfsade på något, har getts en uppgift och de där andra, de som vi tror är 

så mycket duktigare, inte ens är inom synhåll – vad gör vi då? Sitter vi då och hoppas att de ska 

dyka upp eller är vi kloka nog att inse att om det bara är fullkomliga experter som tillåts utföra 

olika sysslor, så skulle inte mycket bli gjort.  

   Alla har gåvor och kunskaper som kan bli till glädje för andra och även för oss själva. Men vi 

kan ha alltför lätt att förringa dessa – och fast vi inte menar det, är det som att vända sig mot 

Gud och anklaga honom för att ha gjort ett misstag.   

 

Gud ser inte på oss som vi själva gör och Han önskar att vi alla ska blomma ut i det unika som 

Han gett oss. Vi kan tycka att något är för litet för att ha ett värde. Gud tänker aldrig så! Han vet 

att utan det lilla som Han skapat, skulle inte det stora finnas! 
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ATT VARA ÄLSKAD 
 
 
Det finns berättelser, som i likhet 

med ”Skönheten och Odjuret”, visar 

någon som både genom tid och 

tålamod lockat fram det vackra i en 

människa trots ett annorlunda eller 

avskräckande yttre.  

   Berättelser om sådan kärlek och 

gemenskap som går djupare än 

fasader och flyktighet, berör de flesta 

av oss. En kärlek som går bortom 

världens krav och förväntningar på 

vad som duger att älskas.  

   De ideal vi översköljs med är ofta 

främmande för vad som är viktigt 

och de modetrender som gäller idag har ersatts imorgon. Borde någon ha rätt att sätta etiketter på 

vem som duger och vem som inte gör det?  

   Skönhet kommer inifrån, sägs det. Men vad hjälper det om ingen tar sig tid att se den? Ytor är 

lätta att se och det kan vara tryggt och bekvämt att gömma sig bakom dem – men hur kan man 

veta om man är älskad för sin egen skull?  

   Vi lever inte i en fullkomlig värld och våra livsvillkor och omständigheter är varken identiska 

eller idealiska. Var vi än befinner oss så är ett av våra starkaste behov att känna oss älskade och 

sedda för dem vi verkligen är. Inte för dem vi försöker vara. Kanhända är det just för detta som 

maskerna tas på? De som sade sig älska oss, blev de som sårade mest.  

 

Gud ser oss för dem vi verkligen är och inte för dem vi försöker vara. Den enda kärlek som 

aldrig kan bli flyktig eller skiftande, är den Gud har för var och en. En kärlek som vill göra oss 

trygga i att vara oss själva!   

 

 

  


