
 
 
 
 
 
  

 
Februar / Luty 2017                                           poln. 

Jakże wielkie są dzieła Twe 
Panie, bardzo głębokie Twe 
myśli!                                            ( Ps 92,6 ) 
______________________________________ 

 Podziwiam! 
I’m touched! 
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Kochani Przyjaciele Słowa, 
 

jeszcze słyszę jej szloch i widzę zapłakane oczy. Chłopak odszedł od niej 
niespodziewanie po pięciu wspólnych latach. Pozostało rozczarowanie i ból. W tych trudnych 
momentach nie widziała już dla siebie przyszłości. Mijały trudne tygodnie i miesiące.               
Z czasem jednak bardzo powoli zaczęła wracać do normalności, rany się zabliźniły                       
i z nadzieją zaczęła patrzeć w przyszłość. Po pewnym czasie usłyszałem, że znowu się 
zakochała. Poznałem jej nowego partnera. Po kilku miesiącach powiedziała: "Odczuwam 
mojego obecnego partnera zupełnie inaczej, niż poprzedniego. To uczucie jest głębsze. 
Wierzę, że dobrze się stało, chociaż tamto rozstanie było tak bardzo bolesne!”  
 

Kochani Przyjaciele Słowa, często rozumiemy trudne wydarzenia z naszego życia 
dopiero po dłuższym czasie. Dopóki czujemy ból i widzimy wszystko w czarnych kolorach, 
potrafimy modlić się jedynie intuicyjnie: "Jakże wielkie są dzieła Twe Panie, bardzo głębokie 
Twe myśli!" Nie czujemy i nie rozumiemy niczego. W takich chwilach trzeba obudzić w nas 
ufność do kogoś, kto chce naszego dobra. Pełne zrozumienia spojrzenie w głębię Bożych 
myśli pojawia się najczęściej dopiero znacznie później.   
 

Tym ważniejsze jest, aby w spokojniejszym czasie wyostrzyć nasze spojrzenie             
na obecność Boga w naszym życiu. ON WIELKI chce być odkrywany w tym, co małe.               
To, co nadnaturalne dotyka mnie w tym, co naturalne i chce, by to było zauważone. Dlatego 
mała sugestia: zadawajmy sobie każdego wieczoru przed zaśnięciem pytanie: "Gdzie i kiedy, 
Ty Boże mnie dzisiaj dotknąłeś?" Może w słowach otuchy wypowiedzianych przez 
przyjaciela, który miał dla mnie czas - w niespodziewanej rozmowie telefonicznej –                 
w pełnym miłości spojrzeniu drugiego człowieka - w zaufaniu, którym mnie ktoś obdarzył -   
w błękitnym niebie, którego widok mnie dziś ucieszył - w małym ptaszku, który w moim 
oknie radośnie śpiewał... Z zadziwieniem patrzmy na te wszystkie małe chwile i powiedzmy 
DZIĘKUJĘ, jak małe dziecko, patrząc w niebo. Czyńmy tak, jak dzieci, które są mistrzami      
w odkrywaniu nowych rzeczy i uczmy się na nowo podziwiać i dziękować.            
Podziwiam! - I’m touched! 
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