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Ce este omul, că te gândești 
la el, sau fiul omului, că-l iei 
în seamă?                       (Ps 8,4) 
______________________________________                                 

Te uiți la mine! 
You look at me!                                          
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    Dragi prieteni al cuvântului! 
 

O femeie în vârstă, aproape oarbă, a trăit pe marginea lui Saraievo cu fiica sa cu 
dizabilități și nepoata lor, care tocmai era bolnavă. Au fost izolați de la circulația vieții, viața 
lor era o supraviețuire. Am auzit despre ei și când o femeie tânără, marcată de viață și ea, ne-a 
dăruit o cutie cu mâncare, am dus-o la familia săracă. Am fost primiți între lacrimi, ne-au 
dăruit ultima cafea ce aveau. La sfârșitul întâlnirii femeia bătrână s-a ridicat din canapea cât 
putea, a luat între mâini capul nepoatei mele care mă însoțise și a sărutat fruntea ei. Apoi a 
zis:  „Ce frumos că v-ați gândit la noi și ne-ați vizitat!“ Am avut lacrimi în ochi când plecam 
de la ele.  
 

Dragi prieteni al cuvântului, așa cum noi ne-am gândit la aceste oameni săraci, așa se 
gândește și Dumnezeu la noi, se uită la noi, este cu noi! Motoul din Psalmi pentru această lună 
este hrănită din această experiență ce au avut multe oameni: „Ce este omul, că te gândești la 
el, sau fiul omului, că-l iei în seamă?“ Dumnezeu se gândește tot timpul la noi, se gândește 
la mine! Este tot timpul aproape de mine, în special atunci când mă simt rău și mă simt 
pierdut. Dar această experiență, dacă am avut-o odată, va fi amintită din nou în nou! Numai 
așa mă poartă, grănește sufletul meu și mă ajută în viață.  
 

O propunere pentru luna aceasta: ține o pauză scurtă de o clipă în fiecare dimineață și 
pune-te sub „privirea lui Dumnezeu“. Trebuie să-ți realizezi că Dumnezeu se uită la tine 
plin cu dragoste și că îți vrea binele. Sub această privire va izvora pace în sufletul tău, ca un 
bebeluș care descoperă fața mamei sale peste el.  

 
Du-te în fiecare zi împlinit cu această pace și dăruiește oricăruia cu care te întâlnești 

această privire a dragostei. Astfel vor descoperi din ce în ce mai multe oameni: Te uiți la 
mine! You look at me! Și vor fi fericiți. 
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