
Tacksamhet

Jag skulle aldrig klara att vara krönikör i en tidning, där man måste 
klämma fram något t ex varje vecka. Vilken press. Och det skulle kanske 
t.o.m. bli en hel del urvattnat material. Bäst är ju om man skriver på 
inspiration. Då går det liksom av sig självt. Om jag inte kan somna för att 
några tankar pockar på, då kan det vara lätt att bara skriva ner dessa när 
jag vaknar nästa dag. Just nu har jag inga sådana tankar. Dock har jag 
på senaste tiden allt som oftast bara tänkt hur oerhört tacksam jag 
privilegierad jag är.

 Jag drabbades av sjukdom i somras. Jag har fått bästa tänkbara vård. 
Väldigt många sjukhusbesök och träffat många olika läkare och annan 
vårdpersonal. Alla proffsiga och mycket tillmötesgående. Somliga har 
t.o.m. ringt upp mellan besöken för att höra att allt är ok eller om jag har 
frågor. Något jag inte hade trott förekom i svensk sjukvård, som ganska 
ju många klagar och skäller på. 

 En annan sak som gör mig om möjligt ännu mer tacksam och ödmjuk är 
all den omsorg och kärlek som mött mig från så många håll. Verkligen 
inget att ta för givet eller ens förvänta sig. Självklart skulle jag hellre ha 
varit utan denna sjukdomsperiod. Det är inget man önskar sig, men 
samtidigt är jag lite ambivalent nu när jag nästan är framme med min 
behandling och känner mig så mycket bättre. Vill jag verkligen vara utan 
den erfarenheten som gjort att jag ändå känner mig så tacksam? Kanske 
inte.

Mycket blir ju helt annorlunda när man ser på det i backspegeln. Och en 
annan förunderlig sak är att man glömmer ganska snabbt hur ont man 
haft och hur eländig man känt sig. Det är en gåva. 

Nu kan jag verkligen säga att Gud är god och att han vårdar de sina. Det 
visste jag redan innan, men det har om möjligt blivit en ännu större och 
djupare verklighet. Så om du inte prövar Honom, så vill jag absolut 
rekommendera att göra det. Du kommer inte bli besviken. 

Med önskan om frid och tillförsikt även i dessa så infekterade corona-
tider.

                                                   /Maggan Åberg


