
 
 

Veckans tanke ”LÄNGTAN” 
 
Det var nog många som gladdes över beskedet som nyss kom, att det kan vara okej att 
krama barn och barnbarn när vaccinet gjort sin verkan. Alla har haft sina sorger och sina 
utmaningar i denna pandemi – en sorg för mig personligen har varit att kontakten med mina 
äldre närstående blivit i bästa fall sporadisk. Nu längtar jag efter dagen då jag får umgås med 
dem – må den komma snart!  
 
Det får mig att tänka på en lite speciell bibelvers, ur Sakarjas bok: ”Så säger Herren Sebaot: 
Åter skall gamla män och kvinnor sitta på torgen i Jerusalem, alla med käpp i handen, så 
gamla är de.” (Sak 8:4). 
 
Profeten Sakarja förmedlar här ord från Gud som handlar om det nya Jerusalem, Guds stad i 
himmelriket. I texten så blir de gamla människorna ett tecken på att staden är välsignad. En 
stad med åldringar – det är en stad med välstånd och medmänsklighet. Det är en stad som 
minns sina rötter och har möjlighet att ta del av visdom och minnen. I den moderna, 
industrialiserade delen av vår värld har vi kanske lite glömt bort våra äldre. Men i många 
kulturer har de äldre alltjämt hög status, där de kanske sitter mitt i byn, alltid tillgängliga för 
intressanta och tankeväckande samtal. De har ofta livserfarenheten och överblicken som de 
hetsiga ungdomarna kan behöva för att finna en balanserad väg framåt. En stad bestående 
endast av unga vore en fattig stad. Därför är det välsignat när Gud beskriver hur det nya 
Jerusalem har gamla män och kvinnor på sina torg. 
 
Det är en viktig del av kyrkans väsen att det är en gemenskap som innesluter människor i 
alla åldrar. När Jesus hänger på korset så talar han till sin mor Maria och sin vän Johannes 
och säger att de från den stunden ska vara som mor och son för varandra. Jesus lägger 



grunden för en ny familj, som är tänkt att bestå av människor från alla tider, över hela 
världen, av alla folk, språk, åldrar och bakgrund – men som har en sak gemensamt: att de är 
dragna till Jesus, av Jesus. Alla behövs – och alla behöver varandra. 
 
Så nästa gång du ser en gammal människa med käpp: Tacka Jesus för att du är på en 
välsignad plats! Och om du själv är en sådan gammal människa: Tänk att du är en välsignelse 
och ett tecken på Guds rikes närvaro. Jag ser fram emot den dag vi möts på gator och torg!   
 
/Samuel Hellgren, präst 
 


