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Lahko izrežeš in prepogneš, tako dobiš koristen kazalec za knjigo.

Naslednji dan
najprej ni
odgovorila na moj
pozdrav, v pavzi
pa mi je prišla
naproti, me objela
in me prosila
odpuščanja.

»Veliko
presenečenje«
Lin iz Jordanije
Letos mi je bilo težko
vzpostaviti odnos z mojimi
sošolkami. Norčevale so
se iz mene in me niso
sprejele medse, ker
govorim, razmišljam in
ravnam drugače kot one.
To je bil stalen izziv, da
nadaljujem z ljubeznijo,
tako da vsakič sama
naredim prvi korak
naproti njim.
V nekem trenutku pa je
tudi prijateljica, ki sem ji
večkrat pomagala pri
reševanju naloge, nehala
govoriti z menoj.

V srcu sem si rekla:
»Jezus, daj mi moči,
da bi jo še naprej
poslušala in gledala
na nov način«.

Potrebujemo moč, da
gremo naprej, da se upiramo
okolju, družbi, prijateljem,
sredstvom obveščanja.
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Ko je Jezus, sedeč v
Simonovem čolnu, nehal učiti,
je rekel Simonu in njegovim
tovarišem, naj vržejo mreže v
morje; čeprav je Simon
zatrjeval, da so se bili vso noč
zaman trudili, je dodal:

»Na tvojo besedo
bom vrgel mreže.«
Po neuspešni noči bi se bil
Peter, izkušen ribič, lahko
nasmehnil in zavrnil
Jezusovo vabilo, naj vrže
mreže podnevi, ko je za to
manj ugoden čas. Toda
presegel je svoje človeško
razmišljanje in zaupal
Jezusu.

To je značilen položaj,
skozi katerega mora tudi
danes vsak vernik.
Njegova vera je na tisoč
načinov postavljena na
preizkušnjo.
Slediti Kristusu pomeni
odločiti se, truditi se in
vztrajati.

To je trda preizkušnja,
ki jo moramo
premagovati dan za
dnem, ali bolje,
uro za uro.

Toda če se z njo
spoprimemo in jo
sprejmemo, nam bo
pomagala, da dozorimo
kot kristjani in izkusimo, da
so Jezusove izredne besede
resnične in da se njegove
obljube izpolnijo.

Izkusimo, da se
lahko v tem
življenju spustimo v
božansko
pustolovščino, ki je
tisočkrat bolj
privlačna kot vse
tiste, ki si jih
moremo zamisliti.

Medtem ko je življenje
v svetu pogosto tako
bedno, plitvo in
neplodno,
Bog z vsemi dobrinami
napolnjuje tistega, ki
hodi za njim: daje
stotero v tem življenju,
poleg tega pa še večno
življenje.

V tem mesecu trenirajmo
življenje po Njegovi
besedi v okolju, kjer smo
najbolj dejavni: v šoli.
Zvonjenje
ŠOLSKEGA ZVONCA
nas bo spomnilo, naj
ŽIVIMO besedo življenja,
in nam bo vsakokrat,
ko se bomo ustavili,
pomagalo ZAČETI ZNOVA.

Uro za uro bomo
izkušali, da nismo sami –
da na ta način živijo tudi
drugi – operacija
» šolski zvonec«
poteka po vsem svetu!!
www.teens4unity.net

