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Överge mig inte, Herre, min 
Gud, dröj inte långt borta! 

                                                     (Ps 38:21) 
______________________________________                                                 

Kom och hjälp mig! 
Come and help me! 
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Kära Ni, ordets vänner, 

 
   hans mor dog av ett ormbett när han var 4 år gammal. Hans far dödades av en annan 
klan när han var 18 år gammal. Han var tvungen att fly, först till ett grannland, sedan genom 
öknen till Nordafrika. Många av hans vänner dog på resan i den obarmhärtiga hettan. Han satt 
i fängelse i flera månader därför att han var främmande. De krävde pengar av honom som han 
inte hade. En kamrat köpte fri honom. Han blev utsatt för påtryckningar och misshandlat av 
bråkiga och rättslösa boys på grund av sin religion. Han måste fly igen. I över två år hade han 
varit på resan när han klev på en liten gummibåt, helt överlastad med 145 flyktingar. Motorn 
gick sönder när de var på havet, flyktingarna tappade orienteringen. Han berättade: ”Det var 
fruktansvärt. Vi hade inte plats på båten. Alla grät. Båten fylldes med vatten i denna havets 
öken. Jag såg döden! Med tårar i ögonen bad jag. ’Jesus, om jag måste dö nu, så är jag 
beredd. Men om du kan hjälpa mig, snälla, rädda oss!’” – Vid horisonten dök upp ett 
skepp som tillhörde den italienska kustbevakningen. Besättningen hade upptäckt 
flyktingsbåten. ”De tog oss till Sicilien; där gick jag i land den 20 september 2015 och fick 
medicinskt hjälp. Nu är jag här hos Er och får inte stanna den här gången heller!” - „Överge 
mig inte, Herre, min Gud, dröj inte långt borta!“   
 

Kära Ni, ordets vänner, det finns ögonblick i våra liv när vi inte längre har någonting 
som bär oss och låter oss fortsätta hoppas. Ingenting fungerar längre! Allt verkar hopplöst. 
Risken finns att vi blir helt försjunkna i oss själva, att vi blir stumma, resignerar och ger upp. 
Länge riktade vi vår blick i fjärran så att vi kunde orientera oss. Den här blicken blir nu 
kortsiktig och går förlorad. Du ser ingen väg för dig! 
 

I sådana ögonblick hjälper psalmordet ”Överge mig inte, Herre, min Gud, dröj inte 
långt borta!” att inte bli stum utan att skrika ut vår nöd och att gråta. I sådana tider, som kan 
komma snabbt, med sjukdom och olyckor, genom mänskliga förluster och chockerande 
erfarenheter, i sådana tider är det bra att ha det här ordet i vårt minne. Låt oss upprepa det om 
och om igen: ”Överge mig inte, Herre, min Gud, dröj inte långt borta!” Eller kort sagt: Kom 
och hjälp mig! – Come and help me! 
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