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Herre, vilken storhet i ditt 
verk, vilket djup i dina 
planer!                      (Ps 92:5)                                                 
___________________________________           

Jag är förvånad! 
I’m touched! 
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Kära Ni, ordets vänner, 

 
jag hör fortfarande hennes snyftningar och ser fortfarande hennes ögon fyllda med 

tårar. Hennes pojkvän hade oväntat separerat från henne efter fem år. Det som fanns kvar var 
bara besvikelse och smärta, hon var sårad. I sådana ögonblick verkade det som om det inte 
fanns någon framtid. Veckor och månader förflöt. Det var svårt. Bara långsamt hittade hon 
tillbaka till livets normalitet. Hennes sår läkte. Framtiden verkade öppnar sig igen. Sedan 
hörde jag: Hon har blivit kär igen. Jag lärde känna hennes nya pojkvän. Efter några månader 
berättade hon: ”Jag känner helt annorlunda för min nya pojkvän jämfört med vad jag kände 
för mitt ex, mycket djupare liksom. Jag tror att det var meningen att allt blev så som det är nu, 
även om separationen gjorde mycket ont då!” 
 

Kära Ni, ordets vänner, ofta är det först när vi ser tillbaka att vi förstår hur livet menar 
väl med oss – också genom faser av dimma. Så länge som vi befinner oss i smärtan och 
mörkret så kan vi bara bedja utan att kunna se: ”Herre, vilken storhet i ditt verk, vilket djup i 
dina planer!” Vi känner ingenting och förstår ingenting. I sådana ögonblick gäller det att 
väcka förtroendet i oss själva att någon annan menar väl med oss. Ofta är det först senare att 
vi utvecklar blicken som förstår och som ser ner in i de gudomliga tankarnas djup. 
 
 Därför är det så viktigt att vi använder lugna tider för att bli uppmärksamma för Guds 
närvaro i vårt liv. Det STORA vill upptäckas i det lilla. Den övernaturlige rör vid mig i det 
naturliga. Det är meningen att vi ska känna de här gudomliga beröringarna. Jag vill ge lite 
hjälp till detta: Låt oss fråga oss själva varje kväll innan vi somnar: ”Var och när rörde DU 
vid mig idag, Gud?” När en vän hade tid och uppmuntrande ord för mig – när jag fick ett 
oväntat telefonsamtal – när jag kände en människas älskande blick – när någon hade 
förtroende för mig – när himlens blå gjorde mig glad idag – när jag hörde den lilla fågeln 
sjunga utanför mitt fönster... Låt oss bli förvånade över dessa små ögonblick och låt oss säga 
till himlen – så som ett barn: TACK. Låt oss göra som barnen, de som är världsmästare i 
upptäckandet, och låt oss lära oss att bli förvånade igen och att tacka: Jag är förvånad! – I’m 
touched! 
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