
 
 
 
 
 
  

 
März / Mars 2017                                          schwed. 

Vad är då en människa att du 
tänker på henne, en dödlig att 
du tar dig an honom?      (Ps 8:4) 
______________________________________                            

Du ser på mig! 
You look at me! 
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    Kära Ni, ordets vänner, 
 

de bodde i Sarajevos utkant, en gammal kvinna, nästan blind, med sin handikappad 
dotter och sitt barnbarn som också var sjuk. De var utanför livets gång. Deras liv bestod i att 
överleva. Vi hade hört talas om dem. En ung kvinna som själv hade det svårt i livet gav oss en 
stor box med livsmedel. Vi tog med den till den fattiga familjen. De tog emot oss under tårar 
och gav oss det sista kaffet som fanns kvar. När det var dags för oss att gå hem igen reste sig 
den gamla kvinnan så gott som hon kunde från soffan, gick fram till mitt syskonbarn som 
hade följt med oss, tog hennes huvud i händerna och kysste hennes panna. Sedan sa hon: 
”Vad fint att ni tänkte på oss och att ni hälsade på oss!” När vi gick hade vi tårar i ögonen. 
 

Kära Ni, ordets vänner, så som vi tänkte på de här fattiga människorna, så tänker Gud 
alltid på oss. Han ser på oss. Han är med oss! Utifrån den här erfarenheten som många 
människor känner igen kommer inspirationen till den här månadens psalmord: ”Vad är då en 
människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom?” Gud tänker alltid på 
oss. Han tänker på mig! Han är nära mig, framför allt när jag mår dåligt och känner mig 
förlorad. Men vi ska minnas den här erfarenheten om och om igen. Bara på det sättet bär den 
mig, ger mig näring till min själ och hjälper mig att leva. 
 

Ett förslag till den nya månaden: Stanna upp en stund varje morgon och ställ dig under 
”Guds blick”. Gör klart för dig att Gud ser på dig med kärlek och vill bara det bästa för dig. 
Under den här blicken kommer glädjen att stiga fram i din själ så som hos ett barn som får syn 
på sin mammas ansikte över sig. 

 
Gå sedan med den här glädjen ut i världen och ge den här kärlekens blick till alla som 

du möter. Så kommer allt fler människor att upptäcka: Du ser på mig! You look at me! Och 
de kommer att vara lyckliga. 
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