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Spremna beseda

Ustanovitelji ali ustanoviteljice duhovnih 
skupnosti so pogosto zapisali poročila o 

svojih globokih izkustvih Boga ali pisali pisma 
ljudem, ki so jim zaupali, in v katerih so izrazi-
li svojo duhovnost in tisto, kar jim je bilo po-
membno. V teh zapiskih se najdejo vsebinsko 
pomenljive izjave, katerih cilj je, da kratko in 
jedrnato povzamejo nameravani smisel pove-
danega.

Pričujoča knjižica je zbirka takšnih značilnih 
izjav matere Julije Verhaeghe, ustanoviteljice 
duhovne družine »Delo«. Izbrane so bile bodisi 
iz njenih pisnih zabeležk bodisi iz pogovorov, ki 
so ostali v spominu. Mati Julija je vedno čutila 
nujnost, da z navdihi, ki ji jih je podaril Gos-
pod, seznani svojega duhovnega spremljevalca 
in jih predloži njegovi presoji. Spet drugič si je 
kaj zapisala kot odgovor na vprašanja članov 
svoje duhovne skupnosti. Tudi predlogi, ki jih 
je hotela dati, ali pojasnila o določenih temah 
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so bili povod, da je prijela za pero ali se jim v 
pogovorih temeljito posvetila.

Z željo, da bi svojim duhovnim hčeram in si-
novom posredovala, kar je sama prejela, je svoje 
misli in uvide pogosto kar spontano zapisala. 
Tako so vedno znova nastajali kratki in kleni 
stavki, ki jih je bilo lahko razumeti in si jih za-
pomniti. Nekateri od teh so zbrani v tej knjižici.

Bralci te knjižice se tako od matere Julije 
lahko naučijo veliko srčne modrosti. Sporočilo 
njenega življenja naj mnoge ljudi vodi k tesnejši 
povezanosti z Bogom. 

†Philip Boyce OCD
upokojeni škof Raphoeja (Irska) in dolgoletni 
duhovni spremljevalec matere Julije Verhaeghe
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Zaupanje v Boga

Življenje matere Julije je prežemala globoka 
vera v Boga. Ta vera zanjo ni bila le neko 

notranje prepričanje ali določen nazor o Bogu 
in svetu. Vera ji je bila resničnost, v kateri je 
živela, razmišljala in delovala. Prek mnogih 
izkušenj, tudi prek bolečih okoliščin in temnih 
ur prečiščevanja in preizkušnje, se je njena vera 
preoblikovala v ljubeče zaupanje v Boga. Kar je 
o tem povedala v pogovorih ali zapisala, je bila 
zanjo čisto preprosto »življenjska izkušnja«. 



Včasih je v moji duši veliko veselje nad Gos-
podovimi deli in sem notranje srečna zaradi 
vsega, kar se dogaja ali nas še čaka. Kako rada bi 
privedla vse duše k temu zaupanju. Kako bogate 
in srečne bi bile!
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On, Gospod in dobri Oče, nosi v svojih ro-
kah vse naše življenje, vse, kar imamo in kar 
smo. V njegovi roki se počutimo varne. Kako 
veliko vero in globoko zaupanje moramo torej 
imeti vanj! 



Druženje z dobrim Bogom za nas ne sme biti 
težava. Vedno je odprt in vsak čas dostopen za 
majhne in preproste, ki ga iščejo zavoljo njega 
samega.



Kolikor večja je stiska, tem bolj se moramo 
bližati Gospodu: z veliko vero in zaupanjem v 
njegovo ljubezen.



Zaupajmo! Kar se je včeraj zdelo, da ni 
uresničljivo v življenju, more jutri po Božji mi-
losti zaživeti. Delujmo skupaj za eno samo stvar: 
za poveličevanje Boga v kraljestvu duš brez zap-
ravljanja moči in časa!




