Rosenkransen
Glädjens krona

Bed och vandra
Jag ger plats
för det inre samtalet.
I lyssnandet.
I närvaron.
Kanske vill jag pröva
en ny följeslagare
på min vandring
till den heliga Birgittas
Vadstena:
“Rosenkransen Glädjens krona”.
Reflektion och bön.
I den heliga Birgittas anda.
Det finns alltid något nytt
att upptäcka.
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1 Upptäckten
Varje ny dag, varje stund, varje
ny sträcka på min livsväg – det
är en upptäckt.
Jag är någon och jag vill något,
något ligger framför mig. Korset, livets tecken, påminner mig
om att Kristus är förenad med
mig och jag med honom – i allt.
Alla dagar går jag med honom.

positivt, ibland inte. Vi lämnar
det gamla och går mot det nya.
Vad lämnar jag bakom mig? Vad
söker jag mig till?
7 Gud, ditt “ja” till mig är mina
fötters lykta och ett ljus på min stig.
(10 ggr)
8 Vandringen och Smärtan
Livsvandringen – den fysiska,
psykiska och andliga – är många
gånger ansträngande. Ibland tar
det emot att gå, vi får skoskav eller bär på något tungt.
Vi erfar som de pilgrimer vi är,
att vi verkligen är kropp. Det är i
kroppen vi erfar, det osynliga tar
sig uttryck i det synliga. Vandringen gör att vi känner oss levande
på olika sätt.
Här är vi förenade med Kristus.
Han vet hur det är att vara människa. En del kan jag lämna ifrån
mig, en del kan jag påverka, men
en del måste jag gå igenom.

2 Gud, till dig överlämnar jag mig
och min fortsatta livsvandring
3 Herre, visa mig din väg
och gör mig villig att vandra den.
(3ggr)
4 Förberedelsen och Glädjen
Vad som än ligger framför mig
så måste jag förbereda mig för
att möta det. Jag måste ”packa
min ryggsäck”. Kanske är glädjen ett bra ord för det som väckts
i mig. Eller vilka tankar får jag?
5 Bevara mig, Gud, i din glädje.
(10 ggr)

9 Gud, om jag går eller ligger ser du
det, du är förtrogen med allt jag gör.
(10 ggr)

6 Uppbrottet och Ljuset
Gud och livet säger ”ja” till mig.
Vad är mitt svar? Ljuset har gått
upp för mig och jag får låta min
dag fyllas av det. Uppbrottet
sker i det stora och i det lilla
hela tiden. Varje steg innebär
att jag lämnar något och sträcka
mig mot det nya. Ibland är det

10 Vägen och Barmhärtigheten
Vägen jag går – somliga sträckor
har jag valt själv, andra sträckor
går jag ändå. Vägen är fylld av
sådant som gör intryck på mig
på olika sätt: underlaget, miljön,
fortsättning nästa sida
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dofter, synintryck, ljud, känslor,
djur och människor. Vägen är
upptrampad, men det är ju inte
självklart att det finns en väg att
gå på; jag får påminnas om att
någon har skapat förutsättningar och några har gått före.
Jag kan upptäcka att allt det jag
möter är en del av min väg och
jag kan ta emot eller välja bort.
Det spelar verkligen stor roll
hur min väg ser ut, vilka människor jag möter, vilka tankar som
väcks i mig.
Jag kan också upptäcka att jag
själv är en del av andras väg.
Det spelar roll att jag är här, vad
jag säger och gör.
Vilka tecken på Guds och människors godhet ser jag idag?

hemland.” (Hebr 11:14) En annan skrev ”… vårt hemland är
himlen…” (Fil 3:20) Himlen kan
vi erfara redan nu – det är mångas erfarenhet.
Hur tänker jag mig himlen, det
stora målet? På min vandring
idag får dagens slut eller kanske
kyrkan jag nått vara en bekräftelse för mig att målet finns, att
det är nåbart (jag är här!) och det
är öppet för mig.
13 I min Gud har jag funnit styrka,
i min Herre har jag allt. Han har
öppnat för mig en väg och bytt min
ängslan i jubelsång. (10 ggr)
14 Fortsatta upptäckter och Ny
glädje
Vid de jordiska mål jag når - som
fyller mig med glädje - blir jag
ofta påmind: detta är inte allt,
jag vill något mer, det finns mer
att upptäcka. I morgon är en ny
dag, en ny sträcka på min livsvandring – med både bävan och
glädje ska jag nu fortsätta min
livslånga pilgrimsfärd. ”Vilket
djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud!” (Rom 11:33)
Jesus sade: ”Sök först hans rike
och hans rättfärdighet, så skall
ni få allt det andra också.” (Matt
6:33)

11 Där barmhärtighet och kärlek
bor, där är också Gud. (10 ggr)
12 Målet och Härligheten
Jag tänker tillbaka på min dag
– och jag tänker framåt. Vad
var det jag begav mig iväg för
att söka? Något inom mig eller utom mig? Vad är målet för
denna min sträcka på livsvandringen?
Kanske har mina tankar och
förväntningar förändrats eller
breddats. Kanske är allt bekräftat.
Kanske har jag upptäckt att vägen också är viktig och i sig rymmer något av målet.
Någon skrev: ” … de söker ett

15 Jag är en pilgrim och går med
dig, Kristus.
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