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Mi az ember, hogy 
megemlékezel róla, az 
ember fia, hogy gondot 
viselsz rá?               (Zsolt 8,4)                                                 
_____________________________________           

Látsz engem! 
You look at me! 
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Jézus igéjének kedves Barátai, 

   
az idős asszony majdnem vak volt. Fogyatékkal élő lányával és szintén beteg 

unokájával lakott együtt Szarajevó szélén. El voltak zárva a külvilág lüktetésétől, életük a 
túlélésről szólt. Hallottunk róluk. Egy fiatal hölgy, akit az élet szintén megviselt, egy nagy 
láda élelmiszert ajándékozott nekünk, amit elfogadtunk és a szegény családnak 
ajándékoztunk. Könnyek között fogadtak és az utolsó, megmaradt kávéval kínáltak. 
Távozásunkkor az idős hölgy székéből felemelkedett, amennyire csak tudott és megcsókolta 
kísérőm, unokahúgom homlokát. Aztán ezt mondta: „Milyen jó is, hogy ránk gondoltatok és 
meglátogattatok bennünket!“ Könnyel a szemünkben léptünk ki az ajtón. 
 
 Jézus igéjének kedves Barátai, ahogyan mi gondoltunk ezekre a szegényekre, úgy 
gondol Isten is ránk. Ránk tekint, velünk van! Ebből a tapasztalatból, melyben oly sok 
embernek része volt, származik a hónap igéje: Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az 
ember fia, hogy gondot viselsz rá? Isten mindig gondol ránk. Rám gondol! Közel van 
hozzám, különösen akkor, ha rosszul érzem magam és kilátástalanság gyötör. Ezt a 
tapasztalatot ha egyszer megszereztük, újra és újra fel kell elevenítenünk! Csak így fog nekem 
erőt adni, lelkemet így fogja táplálni és segít élni. 
 

Javaslat erre a hónapra: Tarts minden reggel egy rövid csendet és helyezd magad 
Isten jelenlétébe. Tudatosítsd magadban, hogy Isten teljes szeretetével rád néz és csakis a 
legjobbat akarja megadni neked. E tekintet fényében fog majd lelkedben az örömforrás 
feltörni, mint egy kisbaba számára, amikor megpillantja édesanyja arcát. 

 
 Végül kezdd a napot ezzel az örömmel és ajándékozd mindenkinek, akivel találkozol a 
szeretetnek ezt a pillantását. Így majd egyre többen fel fogják fedezni: Valóban rám nézel! 
És boldogok lesznek. 
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