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Lahko odrežeš in prepogneš, tako dobiš koristen kazalec za knjigo.
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Ko so se moji starši
ločili, sem zelo trpela
predvsem zato, ker
svojemu očetu nisem
mogla odpustiti dejstva,
da nas je zapustil.

Ustvaril si je novo
družino in sprva nisem
hotela govoriti z njim, a
mi klic evangelija, da je
treba oprostiti tudi
sovražniku, ni dal miru.
Jezusa sem prosila, da
bi mi uspelo narediti ta
korak.
Pomagala mi je
ljubezen prijateljic, s
katerimi skupaj živim
besedo življenja.

Ob prazniku
očetov sem si
zamislila, da bi
ga obdarila in mu
s tem pokazala,
da sem mu
oprostila.

Ta gesta ga je ganila in
zaupal mi je, da so otroci
zanj največje bogastvo. Od
tistega dneva se je najin
odnos spremenil: kot bi mu
ponovno odprla vrata srca.

Ko mi je v telefonskem
klicu zaupal, da se počuti
osamljenega, sem
izkoristila priložnost in mu
povedala o svojem
dognanju, da nas Bog
neizmerno ljubi.
Pomirjen me je pozdravil
in rekel, da se bova še
pogovorila, ko bo prišel na
obisk.

S tem odgovorom Jezus
določneje pove, kako bo
ostal navzoč med svojimi
po svoji smrti, in razloži,
kako bo mogoče biti z njim
v stiku.

Katera pot ga pripelje
do tega globokega
občestva z njim?
To je ljubezen do Jezusa.
Ljubezen, ki ni zgolj v čustvih,
temveč se kaže v konkretnem
življenju in – še določneje
povedano – v uresničevanju
njegove besede.
Na to kristjanovo ljubezen,
potrjeno z dejanji, Bog
odgovarja s svojo ljubeznijo:
vanj pride prebivat Sveta
Trojica.

Ni se lahko spopasti s
takšno situacijo, toda
dojela sem, da vsi
delajo napake in si
zaslužijo priložnost za
nov začetek.

marveč jih moramo vse videti
povzete v zapoved, ki jo je
Jezus ponazoril z umivanjem
nog: to je zapoved
medsebojne ljubezni.

Bog vsakemu kristjanu
zapoveduje, naj ljubi drugega
do te mere, da se mu
popolnoma daruje, kakor je učil
in delal Jezus.

Kako naj dobro živimo to
besedo?

Tako, da med nami z vsem
srcem, korenito in stanovitno
uresničujemo prav
medsebojno ljubezen.
Prav v tej medsebojni
ljubezni namreč v njegovem
srcu cveto mnogotere
kreposti in prav z njo lahko
odgovori na poklicanost k
lastnemu posvečenju.

In katerih besed naj bi se
kristjan držal?
V Janezovem evangeliju
izraz »moje besede«
pogosto pomeni isto kot
»moje zapovedi«.
Kristjan je torej poklican, da se
drži Jezusovih zapovedi. Vendar
jih ne smemo razumeti kot
nekakšno zbirko zakonov,
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