I BLÅASTE BLÅTT…
I blåaste blått är vårt adventsaltare klätt. Blått, den gränslösa himmelens färg, det oändliga havets
färg, men också längtans och drömmarnas färg. Kanske tycker vi så mycket om den här färgen,
därför att vi genom den kan uppleva något av rymdernas och viddernas öppenhet och frihet. När
vi ser den blå himlen eller det blå havet, vaknar i oss en längtan efter att dessa vidder och rymder
också skall uppfylla vår själ.
För begränsningar, känslan av att vara trängd, är ständigt uppdykande problem i vår vardag,
speciellt när det gäller vårt inre liv. Och vi märker inte att det oftast är vår egen hållning, våra egna
föreställningar och fördomar, som skapar de här barriärerna, som vi ständigt stöter emot. Vi
glömmer så lätt att de flesta av våra tankar och föreställningar är präglade av den synliga, fysiska
världen – och därmed är begränsade. De upptäcker inte verklighetens hela omfång – som ju når
långt utöver det synliga.
Adventstiden med sin blå färg, kan göra oss uppmärksam på detta och i oss väcka en längtan
efter verklighetens hela omfång, som ju innefattar den osynliga, andliga världen. Andaktstämning
kring tända ljus, öppnar våra själar, så att trånga föreställningar övervinns och vår horisont vidgas.
Och horisonten är ett område, som i advent ofta är speciellt iögonenfallande – genom sitt
underbara färgspel morgon och kväll. Men dit, där det blåa himmelsvalvet berör jorden, där det
synliga övergår i det osynliga, når bara vår längtan. För människan själv är horisonten ouppnålig –
hur länge hon än skulle vandra, hur mycket hon än skulle bemöda sig. Men det är ju inte bara vid
den fjärran horisonten, som himmel och jord möts.
I Kristus inte bara berör utan förenas sig himmelens oändlighet med jordens begränsningar. Och
Han är inte ouppnålig för oss! Han vill vara i vår närhet – och kommer oss hjälpande till mötes i
vår strävan, att i längtan och andakt öppna vår själ och vidga vår horisont. Om Kristi ankomst och
hans närhet i oss, som vår själs horisont, förkunnar adventsaltarets blåa färg.

