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Daj svojo roko in jo položi 
v mojo stran.                    (Jn 20,27) 
______________________________________                                                 

Rane – mesta srečanja 
      Wounds – places of encounter 
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Dragi Prijatelji Besede, 
Bolečina in rane – kdo že si to želi? Najraje se jim umaknemo s poti! Ne razumemo 

zlahka, da so prav rane »darilo ljubezni«. 
 
Pater Rainer, frančiškanski brat, mi je pomagal to globlje odkriti. Ko sem ga pred 

nekaj tedni spoznal, sem ga našel ležati v starem naslonjaču. Njegove oči so mi izstopale. Bile 
so kot dragulji in izžarevale so globoko radost. Kmalu sva začela pogovor. Pred 17 leti je imel 
težko prometno nesrečo. Sedel je za krmilom minibusa. Med vožnjo je počila sprednja guma. 
Ko je pater Rainer zaslišal zvok eksplozije, mu je prišla na misel ena beseda iz evangelija. 
Jezus je vojščakom, ki so ga hoteli prijeti, s pogledom na svoje prijatelje rekel: »Če torej 
mene iščete, pustite te, naj odidejo.« Te besede so navdihnile patra Rainerja, da je Jezusu 
rekel: »Če mene iščeš, pusti ostale brate v vozilu, naj se jim ne zgodi nič hudega.« Potem je 
začelo vozilo zanašati. Nikomur v avtomobilu se ni nič zgodilo, le Rainer se zaradi poškodbe 
hrbtenice ni mogel več premikati. V bolnišnicah je preživel 17 mesecev. Nekaj gibljivosti mu 
je bilo povrnjene. Vendar od nesreče naprej je imel stalne bolečine. »Veš ti,« mi je razložil, 
»nikoli se nisem vprašal: Zakaj jaz? Kajti takoj sem razumel: V tej bolečini lahko Jezusu 
pokažem svojo ljubezen, vsak trenutek znova. NJEMU poklanjam vsako bolečino!« 
Popolnoma ganjen sem strmel v njegove svetlikajoče se oči. Videl sem zažareti ljubezen do 
Jezusa, kakor sem jo dotlej redkokdaj doživel. 

 
Dragi Prijatelji Besede, pater Rainer me je naučil, da lahko vsaka rana in vsaka 

bolečina postane mesto srečanja. Tako kot je Jezus apostola Tomaža povabil, naj se dotakne 
njegovih ran, sem lahko jaz v svojih ranah bližje Jezusu. ON potrka – v moji bolečini. Naj bo 
vsaka naša bolečina darilo Jezusu. Tako postanejo rane – mesta srečanja. Wounds – places 
of encounter. 
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