TVOJ OBRAZ IŠČEM, GOSPOD
Nepomembni človek, pusti za hip svoje običajne skrbi. Za trenutek pojdi vase, zapusti trušč svojih
zmedenih misli in nemirnih hlepenj, ki te stiskajo. Za hip se odpočij v Bogu, samo za trenutek počij v
njem.
Stopi v globino svoje duše. Odstrani vse razen Boga in tistega, kar bi ti moglo pomagati, da ga srečaš.
Zapri vrata svojega bivališča in ga išči v molku. Z vso močjo reci Bogu, reci Gospodu: »Iščem tvoj
obraz. Tvoj obraz iščem, Gospod.«
In zdaj, moj Gospod in Bog, me nauči, kako in kje te moram iskati, kje in kako te bom našel.
Če nisi v meni, Gospod, če si odsoten, kje te bom srečal? Če si vsepovsod, zakaj se nikoli ne pojaviš
tu? Res je, da prebivaš v nedosegljivi luči, toda kje je ta nedosegljiva luč? Kako naj se ji približam?
Kdo me bo vodil in me vpeljal v to luč, kjer te bom mogel občudovati? Po kakšnih sledeh, po kakšnih
znamenjih te bom prepoznal? Nikoli te nisem videl, moj Gospod in Bog, ne poznam tvojega obraza.
Vsevišnji Bog, kaj bo ta izgnanec daleč od tebe? Kaj bo ta služabnik, žejen tvoje ljubezni, ki tava daleč
od tebe? Rad bi te videl, toda tvoj obraz je zelo daleč od njega. Želi se ti pridružiti, pa je tvoje
bivališče nedosegljivo. Goreče si želi, da bi se srečal s teboj, pa ne ve, kje prebivaš. Le po tebi zdihuje,
pa ni nikoli videl tvojega obraza.
Gospod, ti si moj Bog. Ti si moj Gospod, pa te ne poznam. Ustvaril in odrešil si me. Od mene zahtevaš
vse, kar imam, pa te še ne poznam. Ustvarjen sem, da bi te gledal, pa tega cilja nisem mogel doseči.
In ti, Gospod, kako dolgo boš še pozabljal na nas, doklej nam boš zakrival svoj obraz? Kdaj se boš ozrl
na nas? Kdaj boš razsvetlil naše oči in nam boš pokazal svoje obličje? Kdaj boš odgovoril na naše
prošnje?
Gospod, poslušaj nas, razsvetli nas, razodeni se nam. Ozri se na naše želje, in bomo srečni.
Brez tebe je vse dolgčas in žalost. Imej usmiljenje z našimi napori in s prizadevanjem, da bi prišli do
tebe, kajti brez tebe ne moremo ničesar.
Daj, da te bom znal iskati, pokaži mi svoje obličje, kajti če me ne boš naučil ti, te ne bom mogel najti.
Ne bom te mogel srečati, če se ne pojaviš. Iskal te bom s svojo željo, želel si te bom v svojem iskanju.
Srečal te bom v ljubezni, ljubil te bom v srečanju. Amen.

IZ OČI V OČI
Gospod mojega življenja,
naj ostanem dan za dnem pred teboj
iz oči v oči,
Gospod vseh svetov.
S sklenjenimi rokami bom pred teboj,
Gospod vseh svetov
iz oči v oči.
V tem svetu, ki je tvoj,
bom ostal pred teboj
sredi naporov,
sredi hrupa in boja,
sredi nemirne množice
iz oči v oči.
In ko bo moja naloga
na tem svetu končana,
se bom sam in molče
ustavil pred teboj,
kralj kraljev,
iz oči v oči.

