
»Bog ima za nas čudoviti načrt« 

 

V tem posebnem času želim podeliti z vami nekaj misli o preizkušnji s korona virusom. 

Sv. Pavel v pismu Rimljanom piše: „Vemo, da njim, ki ljubijo Boga vse pripomore k 

dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu.”  (Rim, 8, 28.) 

 

Kaj to lahko pomeni? Na primer to, da smo se v vsaki stiski in težavi sposobni Bogu približati 

ter postajati boljši. Nobena stvar nas ne more zagreniti, če se ne opiramo na svoje moči, 

ampak na Boga. Iz preizkušnje korona virusa lahko pridemo ven duhovno okrepljeni ali 

duhovno potrti. Odločitev je na nas. Dejansko se  da v vsakih pogojih Boga ljubiti. Saj tudi 

Bog nas ljubi v vsakih okoliščinah življenja tudi, ko smo grešni.  

Zdaj mi prihaja na misel ena resnična zgodba iz časov druge svetovne vojne iz knjige 

Frančiškan v Ssu. V pogovoru z redovnico s.Solano je glavni junak podvomil, ali bo res lahko 

med vojno sprejel duhovniško posvečenje. Poleg tega še ni imel teološke izobrazbe. Sestra 

Solana mu je takrat odgvorila: „ Nikjer v svetem pismu ne piše, da Bog molitve usliši samo  

v mirnih časih. Ali je morda kje zapisano, da se bo vse zgodilo le v primeru, če ne bo vojne? 

Bog posluša in usliši, ne glede na okoliščine, ki jih povzročajo ljudje”. 

Torej iz krščanskega zornega kota bolezen, smrt, nadloga, kuga ali preganjanje niso 

opravičeni  razlogi, da bi izgubili vero, ali podvomili v božjo ljubezen.  Bolezen pač ni dokaz, 

da Boga ni. Nasprotno njim, ki ljubijo Boga vse pripomore k dobremu…tudi trpljenje. 

 

Ne morem, da ne bi priklicala besed papeža Frančiška, ki je primerjal današnje stanje s priliko 

o viharju iz Markovega evangelija  (Mk. 4, 35-41). Govoril je, da je vsaka stiska ali preizkušnja 

v resnici vprašanje naše vere, in ne vprašanje Jezusove prisotnosti. Jezus nas ni zapustil. Tudi 

če se zdi, da spi, je še zmeraj On Gospodar narave. Edini, ki je sposoben pomiriti vihar. »Kaj 

ste strahopetni? Kako, da še nimate vere?« Gospod,  se na nas obrača s pozivom, pozivom k 

veri. Ta ni toliko klic k verovanju, da ti obstajaš, kot piše papež Frančišek, ampak klic, naj 

pridemo k tebi in ti zaupamo »Spreobrnite se! Vrnite se k meni z vsem srcem!« (Jl 2,12). 

Kličeš nas, naj sprejmemo ta čas preizkušnje kot čas izbire. To ni čas tvoje sodbe, ampak 

naše sodbe: čas, da izberemo, kaj je res vredno in kaj mine, da ločimo to, kar je potrebno, 

od tega, kar ni. To je čas, da naravnamo življenjsko smer proti tebi, Gospod, in proti drugim. 

 

»Kaj ste strahopetni? Kako, da še nimate vere?« Začetek vere je v tem, da se zavemo, kako 

smo potrebni odrešenja. Nismo samo-zadostni, sami se lahko samo potopimo; potrebujemo 

Gospoda, kakor so starodavni krmarji potrebovali zvezde. Povabimo Jezusa v čolne svojega 

življenja. Izročimo mu svoje strahove, da jih premaga. Kakor učenci bomo izkusili, da z njim 

na krovu ni brodoloma.  

 

Kajti to je Božji čudovit načrt za vsakega od nas: obrniti v dobro vse, kar nas doleti, tudi hude 

reči. Enako kot je obrnil  v zmago smrt svojega Sina. Enako kot je Marijino izgubo Sina 

obrnil v  materinskost za celotno cerkev. Tudi zdaj v času korona virusa ima Bog za nas 

čudovit načrt. Vse razkropljene božje otroke želi pritegniti k sebi, da bi v Njem našli življenje, 

ki nikoli ne umre. Želim vam in sebi Marijinega poguma in naj se izpolni njegov načrt za nas. 

 

s. Anja Walaszek fmm 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


