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SEDANJI
TRENUTEK
NAS NAREDI
ČUJEČE

BESEDA ŽIVLJENJA

BŽ

11

>>Čujte torej,
ker ne veste
ne dneva ne ure! <<
(Mt 25,13)

V globino ...

S temi besedami Jezus misli
na svoj prihod poslednji dan.
Hkrati pa tudi na svoj prihod
na koncu življenja vsakega
človeka.
Mogoče si tudi ti med toliko
drugimi, ki pozabljajo na smrt.
Strah te je tistega trenutka
in živiš, kot da ne obstaja.
Toda Jezus nam pravi:
“Bodite pozorni. Bodite
budni’’, ker ne veste ne dneva
ne ure.
Prav kot tisti, ki bdijo,
ker vedo, da bodo prišli tatovi
in oropali njihovo hišo,
a ne vedo, kdaj bo to.

Kaj praviš na to...

Včasih poskušamo
storiti vse, da bi se
raztresli,
in se tako zelo zatopimo
v vsakdanja opravila, da
morda pozabimo nanj, ki
nam je dal življenje in ga
bo od nas ponovno
zahteval, da nas popelje
v polno življenje, v
občestvo s svojim
Očetom, v nebesa.
Ali bomo pripravljeni na
srečanje z njim?
Ali bomo v Ljubezni,
ko bo Jezus prišel?
Ali pa nas je zaslepilo toliko
stvari, ki naj bi jih naredili,
ali minljivo veselje
ali posest gmotnih dobrin
in smo zato pozabili na edino
potrebno: da ljubimo?

Kako naj živimo
besedo življenja?

Dobro bedi zlasti tisti,
ki ljubi.

Ljubezni je lastno,
da bedi.

Kadar neko osebo ljubimo,
srce vedno bedi in jo
pričakuje
in vsaka minuta,
ki mine brez nje, je njej
namenjena.
Tako deluje tisti,
ki ljubi Jezusa.
Vse dela zanj,
ki ga srečuje
vsak trenutek
v preprostih izrazih
njegove volje
in ga bo svečano srečal
tisti dan,
ko bo prišel.

Pred časom se mi je
porodila tale molitev k
Bogu. Sedaj bi vas rada
spomnila nanjo.
»Jezus, daj,
da bi govorila vedno tako,
kakor bi bila to zadnja beseda,
ki jo izrekam.
Daj, da bi delala vedno tako,
kakor bi bilo to zadnje dejanje,
ki ga izvršujem.
Daj, da bi trpela vedno tako,
kakor bi bilo to zadnje trpljenje,
ki Ti ga lahko darujem.
Daj, da bi molila vedno tako,
kakor bi bila to
zadnja priložnost,
ki jo imam tu na zemlji,
da se pogovarjam s Teboj.«

