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“Poveseliti in vzradostiti pa
se je bilo treba,
ker je bil ta, tvoj brat,
mrtev in je oživel, bil je
izgubljen in je najden.”
(Lk 15,32)

V globino...

Ko beremo …
V tej priliki Jezus osvetljuje
Božjo ljubezen,
ki kaže, kako Bog, ki je
ljubezen, naredi prvi korak
do človeka, ne da bi sodil,
ali si človek to zasluži ali ne.
Bog hoče le, da se mu ljudje
odpremo, da bi z njim živeli v
pristnem življenjskem
občestvu.

Ko
praznujemo …

S temi besedami Jezus
zaključuje priliko o izgubljenem
sinu (o usmiljenem očetu), ki
jo gotovo poznaš. Hoče nam
pokazati veličino Božjega
usmiljenja.
Jezus pove še dve drugi priliki
na isto temo.
Se spomniš prilike o izgubljeni
ovci, ko gospodar pusti v
puščavi devetindevetdeset
ovac in gre iskat izgubljeno?

Te besede so vabilo, ki ga Bog
namenja vsem nam kristjanom,
da bi se skupaj z njim radovali
ob praznovanju in bili deležni
njegovega veselja zaradi
vrnitve tistih, ki so začeli
ponovno ljubiti.

S temi besedami
te Jezus vabi,
da imaš do
grešnika enako
brezmejno
ljubezen,
kakršno ima do
njega Oče.
Jezus te vabi, da
ljubezni, ki jo
ima Oče do
katerega koli
človeka, ne
meriš s svojo
mero.
Jezus hoče tudi od
tebe, da spremeniš
miselnost: v praksi to
pomeni:
Da kot brate in sestre
sprejemaš tudi tiste
može in žene, ki bi jih
samo zaničeval in se
čutil vzvišenega nad
njimi.

To bo povzročilo pravo
spreobrnjenje v tebi, ker
te očiščuje prepričanja,
da si boljši, in ti pomaga
izogibati se verski
nestrpnosti in sprejeti
odrešenje, ki ti ga je
Jezus zaslužil, kot čisti
dar Božje ljubezni.
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NAJ BO
DAR
TVOJE
SRCE

Kot se je zgodilo
Jaimelu – iz Salvadorja
Ko sem nekega dne delal nalogo iz
matematike skupaj s svojim
prijateljem, sem se z njim sprl, ker
je bil zelo počasen, jaz pa sem želel
hitro končati in imela sva še celo
stran vaj.
Po tem dnevu nisem hotel govoriti z
njim, toda prav v tistih dneh so me
“Otroci za edinost” povabili na
srečanje besede življenja, kjer so
govorili o “ljubezni do tistega, ki
te prizadene”. To se me je zelo
dotaknilo, bilo je kot udarec v glavo
in odločil sem se, da bom rešil
problem s prijateljem. Ko sem ga
naslednji dan srečal v šoli, sem ga
prosil, naj mi odpusti, on pa mi je
odvrnil: “Toda jaz sem ti že
odpustil.”
Zdaj še naprej skupaj
rešujeva matematične
naloge in postala sva
prava prijatelja.

