Z MOČJO
MOLITVE

BŽ
BESEDA ŽIVLJENJA

S komentarjem Chiare Lubich, prirejeno v Centru gen 3

Kako naj živimo besedo
življenja tega meseca?
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»Čujte in molite,
da ne pridete v
skušnjavo!
Duh je sicer voljan, a
meso je slabotno.«
(Mt 26, 41 )

V globino...

S temi besedami se je
Jezus v času svojega
trpljenja v vrtu Getsemani
obrnil na Petra, Jakoba in
Janeza, ko je videl, da jih je
premagal spanec.
Te tri apostole je vzel s
seboj, da bi mu bili blizu v
teh težkih trenutkih in da
bi se skupaj z njim z
molitvijo pripravljali, kajti
to, kar se je moralo zgoditi,
bo tudi zanje strašna
preizkušnja.

Pred bližajočim se trpljenjem
Jezus moli z vsemi silami
svojega duha, bojuje se proti
smrtnemu strahu in grôzi,

vrže se v Očetovo
ljubezen, da bi ostal
do konca zvest
njegovi volji,
in spodbuja svoje apostole, da
bi storili enako.

Tudi mi moramo računati s tem,
da bomo naleteli na preizkušnje:
majhne in velike srečujemo vsak
dan. Jezus nas torej opozarja, da
je prvi pogoj, da premagamo
preizkušnjo, vsako preizkušnjo,
čuječnost. Gre za to, da jih znamo
prepoznavati, da se zavedamo, da
preizkušnje, ki jih Bog dopušča, ne
prihajajo zato, da bi izgubili
pogum, temveč zato, da bi jih
premagali in duhovno zoreli.

Kot se je zgodilo Lini
iz Jordanije ...
V tem letu je bilo težko graditi odnose
z mojimi sošolkami. Pogosto so se iz
mene norčevale ali se me izogibale,
ker so bile mnenja, da jim nisem
enaka. Zame je bil to izziv, da sem jih
še naprej ljubila tako, da sem naredila
vedno prvi korak in nisem popustila
skušnjavi, ki mi je govorila: “Izogibaj
se jim.”
Nekega dne je tudi moja sošolka, ki ji
skušam vedno pomagati, prenehala
govoriti z mano. V srcu sem prosila
Jezusa: “Daj mi moč, da jo bom lahko
še naprej ljubila in jo gledala z novimi
očmi.” Kakšen dan kasneje je med
odmorom prišla k meni. Objela me je
in se mi opravičila. V tistem trenutku
sem izkusila, da je edino orožje, s
katerim vedno zmagaš, to, da še
naprej ljubiš in prosiš Jezusa za moč,
da bi ti uspelo. Toda to še ni bilo vse,
moje največje presenečenje je bilo ob
koncu šolskega leta, ko smo se vse
pozdravile. Sošolke so prišle k meni in
mi rekle: “Lin, ostani vedno taka, ti si
na pravi poti.”

Igraj se & se uči
OZNAČI in PREŠTEJ,
kolikokrat ti je uspelo:
PONOVNO ZAČETI

