
 
 
 
 
 
  

 
Februar  2017                                                slowen. 

Zakaj razveselil si me, 
Gospod, s svojim delovanjem, 
nad deli tvojih rok vriskam. 

(Ps 92,5)                                                 
______________________________________           

Ganjen sem! 
I’m touched! 
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Dragi Prijatelji Besede, 

 
še vedno slišim njeno ihtenje in vidim njene objokane oči. Njen fant se je po petih letih 

nepričakovano ločil od nje. Ostalo ji je le razočaranje, ranjenost in bolečina. V tistih trenutkih 
se prihodnost ni zdela mogoča. Minili so tedni in meseci. Bilo je težko. Le počasi je znova 
našla pot nazaj. Rane so se zacelile. Prihodnost se je zopet zdela odprta. Nato sem izvedel, da 
se je na novo zaljubila. Spoznal sem njenega novega fanta. Po nekaj mesecih je pripovedovala: 
„Do svojega zdajšnjega fanta čutim nekaj povsem drugega kot do prejšnjega, nekaj veliko 
globljega. Mislim, da se je vse moralo zgoditi tako, kot se je, četudi je ločitev takrat tako 
bolela!“  
 

Dragi Prijatelji Besede, šele, ko se ozremo nazaj, pogosto vidimo, kako dobronamerno 
je življenje z nami ravnalo - skozi obdobja megle. Dokler se nahajamo v bolečini in temi, lahko 
le na slepo molimo: „Kako velika so tvoja dela, Gospod, zelo globoke so tvoje misli!“ Ničesar 
ne občutimo in ničesar ne razumemo. V takih trenutkih moramo v sebi vzbuditi zaupanje, da 
nam nekdo drug želi dobro. Razumevajoč vpogled v globino Božjih misli nam je pogosto dan 
šele pozneje. 
 

Prav zato je tako pomembno, da v bolj mirnih trenutkih izostrimo svoj pogled in v 
svojem življenju prepoznamo Božjo bližino. Bog, ki je VELIK,  hoče biti odkrit v MALEM. 
Bog, ki je presežen, se nas dotika v resničnosti. Želi, da te njegove dotike vzamemo zares. 
Droben nasvet : vsak večer, preden zaspimo, se vprašajmo: „Bog, kje in kdaj si se me danes 
dotaknil?“ V opogumljajoči besedi prijatelja, ki si je vzel čas zame – v nepričakovanem klicu – 
v ljubečem pogledu človeka – v zaupanju, ki sem ga bil danes deležen – v modrini neba, ki me 
je danes razveselila – v drobni ptici, ki se je igrala pred mojim oknom … Čudimo se tem 
drobnim trenutkom. Kot otrok se zazrimo v nebo in recimo: HVALA. Zahvalimo se tudi 
otrokom, tem svetovnim prvakom v odkrivanju, in se znova naučimo čuditi, se zahvaljevati. 
Ich staune! – I’m touched! 
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