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Co je člověk, že na něho 
pamatuješ, syn člověka, 
že se ho ujímáš?      (Ps 8,4) 
______________________________________                                                 

Díváš se na mě! 
You look at me! 
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Milí přátelé Ježíšových Slov, 

 
  žily na okraji Sarajeva, jedna stará žena, skoro slepá, se svojí postiženou dcerou a svojí 
vnučkou, která byla také nemocná. Byly úplně odříznuty od normálního života. Jejich život 
znamenal jen pouhé živoření. Uslyšeli jsme o nich. Jedna mladá žena, sama poznamenaná 
životem, nám darovala velkou krabici s potravinami. Vzali jsme si ji a přinesli té chudé 
rodině. Byli jsme přijati se slzami a obdarováni poslední kávou, která tam ještě byla. Na konci 
setkání se zvedla ta stará žena, nejlépe jak jen mohla, ze své pohovky, vzala hlavu mé neteře, 
která mě doprovázela, do svých rukou a políbila její čelo. Potom řekla: „Jak je pěkné, že na 
nás myslíte a navštívili jste nás!“ Když jsme odcházeli, měli jsme v očích slzy. 
 
 Milí přátelé Ježíšových Slov, tak jako jsme my mysleli na tyto chudé, tak myslí Bůh 
stále na nás. Dívá se na nás. On je s námi! Z této zkušenosti, kterou udělalo mnoho lidí, 
vychází žalm tohoto měsíce: „Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho 
ujímáš?“ Bůh na nás neustále myslí. On myslí na mě! Je mi na blízku, obzvlášť i tehdy 
když se mi daří špatně a cítím se ztracen. Ale tato zkušenost, kterou uděláme i jedinkrát, bude 
stále nově  připomínána! Jen tak mě může nést, vyživovat mou duši a pomáhat mi k životu.  
 

Jeden návrh pro tento měsíc: Zastavme se v mysli každé ráno na malou chvilku 
a vystavme se „Božímu pohledu“.  Uvědom si, že se na Tebe Bůh dívá s láskou a chce pro 
Tebe jen to nejlepší. Pod tímto pohledem bude vyvěrat v tvé duši radost, jako u malého dítěte, 
které zpozoruje obličej své matky. 

 
Běž potom s touto radostí dnem a daruj každému, koho potkáš, tento okamžik lásky. 

Tak budou lidé stále víc objevovat: Díváš se na mě! You look at me! A oni budou šťastní. 
 

Za tým přátel Ježíšových Slov  Meinolf Wacker 


