
 
 
 
 
 
  

 
März / Marec  2017                                       slowen. 

Kaj je človek, da se ga 
spominjaš, sin človekov, 
da ga obiskuješ?      (Ps 8,4)                                                 
______________________________________           

Opazuješ me! 
You look at me! 
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    Dragi Prijatelji Besede, 
 

živele so na obrobju mesta Sarajevo, skoraj slepa starka s svojo invalidno hčerjo in 
bolno vnukinjo. Bile so odrezane od običajnega življenja. Njihov vsakdan je bil ena sama 
borba za preživetje. Slišali smo zanje. Mlada ženska, tudi sama preizkušana, nam je podarila 
veliko škatlo hrane, ki smo jo nesli ubogi družini. Sprejele so nas s solzami v očeh in nas 
obdarile še z zadnjo kavo, ki jim je preostala. Ob koncu našega srečanja se je starka po svojih 
najboljših močeh dvignila s fotelja, z dlanmi objela obraz moje nečakinje, ki me je spremljala 
in jo poljubila na čelo. Nato je rekla: »Kako lepo, da sta se nas spomnila in nas prišla 
obiskat!« Poslovili smo se s solznimi očmi.   
 

Dragi Prijatelji Besede, tako kot sva midva mislila na ubogo družino, tako Bog vedno 
misli na nas. Varuje nas. Z nami je! Iz tega izkustva mnogih ljudi izvirajo besede psalma za ta 
mesec: »Kaj je človek, da se ga spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ?« Bog vedno misli 
na nas. Misli name! Blizu mi je, posebno, kadar mi gre vse narobe in se čutim izgubljenega. 
To zavest, da Bog misli name, pa moram vedno znova obnavljati, kajti le tako me bo 
osvobajala, hranila mojo dušo in mi pomagala živeti.  
 

Dodajam predlog za novi mesec: vsako jutro se za nekaj trenutkov zazri vase in se 
prepusti »Božjemu pogledu«. Zavedaj se, da Bog zre nate z neskončno ljubeznijo in ti želi le 
najboljše. Ta pogled bo v tvoji duši prebudil veselje, kot se prebudi v otroku, ki uzre obraz 
svoje matere. 

 
S tem veseljem se nato odpravi v dan in vsem, ki jih boš srečeval, podari ta pogled 

ljubezni. Tako bo vse več ljudi spoznalo: Opazuješ me! You look at me! In čutili se bodo 
srečne. 
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