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Mily fönségesek a tetteid, 
Uram, s gondolataid nem 
lehet kifürkészni!   (Zsolt 92,5)                                             
____________________________________           

Csodálkozom! 
I’m touched! 
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    Jézus igéjének kedves Barátai, 
  

még mindig fülembe cseng szipogása és magam előtt látom kisírt szemeit. Barátja 
váratlanul öt év után elhagyta. Csalódottság, sebzettség és fájdalom maradt utána. Ezekben a 
pillanatokban a jövő esélytelennek tűnt. Hetek és hónapok múltak el nyomtalanul - nehéz volt. 
Csak lassan talált újra vissza életének rendes kerékvágásába. A sebek lassan gyógyulni 
kezdtek, a jövő újra feltárulkozni látszott. Ekkor hallottam a hírt: a lány újra szerelmes. 
Megismerkedtem a barátjával. Pár hónappal később mesélte, hogy jelenlegi barátja iránt sokkal 
inkább másként érez, mint előző barátjával kapcsolatosan, ezek a mostani érzések valahogyan 
sokkal mélyebbek. „Azt hiszem, mindennek úgy kellett lennie, ahogyan történt, még akkor is, 
ha az elválás annyira fájdalmas volt!“ 
 
 Jézus igéjének kedves Barátai, gyakran csak az idő múlásával értjük meg, hogy miért 
hozta az élet ezt vagy azt, miért kellett ködös szakaszokat is átélnünk. Mindaddig, amíg 
fájdalom és sötétség vesz körül bennünket, csak vakok módjára könyöröghetünk: „Mily 
fönségesek tetteid, Uram, s gondolataidat nem lehet kifürkészni!“ Nem érzünk semmit, nem 
értünk semmit. Az ilyen pillanatokban fontos, hogy azt a fajta bizalmat szítsuk szívünkben, 
miszerint felebarátunk jót akar nekünk. Isten gondolatainak mélységét, amit vágyva vágyunk 
megérteni, gyakran csak jóval később élhetjük át. 
 

Ennél sokkal fontosabb azonban, hogy csendesebb perceinkben tekintetünket Isten 
jelenlétébe helyezzük és az Ő közelségét tudatosítsuk magunkban. A NAGY dolgok a 
kicsikben válnak nyilvánvalóvá. A természetfeletti a természetes dolgokban mutatkozik meg. 
Ezeket az isteni érintéseket kell észrevennünk. Van ehhez egy segítségünk: Tegyük fel 
magunknak esténként a kérdést: „Mikor és milyen helyzetben érintettél meg ma engem, 
Uram?“ Egyik barátom bátorító szava által, akinek épp ideje volt rám, egy váratlan 
telefonhívás által, egy embertársam szerető pillantása által, valaki irántam való bizalma által, 
az ég kékje által, amiben ma gyönyörködtem, az ablakom előtt játszadozó kis madár által… 
Csodáljuk meg tehát ezeket az apró pillanatokat és mondjuk az égnek – mint egy gyermek: 
KÖSZÖNÖM. Legyünk a gyerekekhez hasonlóvá, akik a felfedezés nagymesterei, tanuljunk 
meg újra rácsodálkozni és köszönetet mondani:  Csodálkozom! – I’m touched! 
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