Gotovo moramo dobro
poznati krščanski nauk. Toda
to ni dovolj, je predvsem
vprašanje ţivljenja,
vprašanje velikodušnosti,
navdušenega prizadevanja
za ţivljenje Jezusove
besede, ko puščamo ob
strani strahove, negotovosti
in povprečno računarstvo.
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»Nikar se ne prilagajajte
temu svetu, ampak se tako
preobraţajte in prenavljajte
duha, da boste lahko
razpoznavali, kaj hoče Bog,
kaj je dobro, njemu všečno
in popolno.«
( RIm 12,2 )

V globino ...
V drugem delu pisma svetega
Pavla Rimljanom apostol
opisuje krščansko delovanje
kot izraz novega življenja,
prave ljubezni, pravega
veselja, prave svobode, ki
nam jih je dal Kristus. To je
krščansko življenje, nov način,
kako se z lučjo in močjo
Svetega Duha spoprijemamo z
različnimi nalogami in težavami,
pred katerimi se lahko
znajdemo.

A kako naj pridobimo in
v sebi razvijamo tako
pomemben dar?

Ni mogoče dobro poznati Boţje
volje brez posebne luči, ki nam
pomaga v različnih okoliščinah
razpoznavati, kaj hoče Bog od nas,
da bi se ognili utvaram in zmotam, v
katere zlahka pademo.
Gre za dar Svetega Duha, ki se
imenuje “razločevanje” in je nujno
potreben, da v sebi ustvarimo
pristno krščansko miselnost.

To je vprašanje
razpoloţljivosti in
pripravljenosti, da
izpolnjujemo Boţjo voljo.
Prav to je pot, da bi imeli luč
Svetega Duha in ustvarjali v
sebi novo miselnost, ki jo
hoče od nas.

Kako bomo torej ţiveli
besedo ţivljenja tega
meseca? Tako, da si bomo
prizadevali biti tudi mi vredni
luči, potrebne za dobro
izpolnjevanje Božje volje.
Predvsem pa si bomo
prizadevali živeti, saj izvira
prava luč iz življenja,
iz ljubezni, kakor smo videli
zgoraj. Jezus se razodeva
tistemu, ki ga ljubi,
ko izpolnjuje njegove
zapovedi.
(Beri Evangelij po Janezu 14,21).

RAZLOČEVANJE
S tem darom Svetega Duha moremo
spoznati Božjo voljo v različnih dogodkih
čez dan.
Pomaga nam prav izbrati.

Tako nam bo uspelo
izpolnjevati Božjo voljo in to bo
najlepši dar, ki mu ga lahko
darujemo.

NAŠE IZKUŠNJE V SVETU

BŢ
BESEDA ŢIVLJEJNA

S komentarjem Chiare Lubich, prirejeno v Centru gen 3

NAJLEPŠI
DAR

Seveda je treba Božjo voljo, da bi
jo izpolnjevali, predvsem poznati.
A to ni lahko.

Kot se je zgodilo
Ileni iz Italije ...
Ker sem imela v srcu željo, da bi bila malo
podobna Mariji, Jezusovi mami, sem se
odločila, da bom pozorna do vsake osebe,
ki jo srečam. Zato sem opazila sošolko, ki je
imela težave z obnašanjem. Poskušala sem ji
stati ob strani in ji pokazati, da sem njena
prijateljica.
Po nekem časa se mi je zaupala, da doma
preživlja težke okoliščine in da jo starši
večkrat tepejo. Kaj bi lahko naredila?
Zagotovo tako, da bi našla način, kako bi jo
lahko še naprej imela rada. Ker pa sama
nisem bila sposobna rešiti tega problema,
sem vprašala za pomoč profesorico, ki sem
ji zaupala. Skupaj sva jo šli obiskat na dom,
kjer sva se na lastne oči prepričali o situaciji, v
kateri živi. Tudi ona se je strinjala: da bi se
morala vsaj za nekaj časa umakniti v varno
hišo. Za nekaj časa je morala biti v šoli
odsotna, a sem ji obljubila, da je ne bom
zapustila, in skupaj s sošolko sva dobili
posebno dovoljenje od ravnateljice, da sva
jo lahko obiskovali. Zaradi ljubezni, ki jo
imam v sebi, odkar sem začela živeti evangelij,
tudi ta prijateljica ponovno odkriva veselje do
življenja.

