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

Prisotna sta bila
župana dveh bližnjih
vasi ter posamezniki iz
Toga, s Slonokoščene
obale, iz Gane,
Maroka, Albanije,
Romunije, Moldavije
in Mehike.

SPREJETI VSE
BREZ IZJEM

To je velika novost, ki
jo je Jezus oznanjal in
podaril človeštvu:
Božje posinovljenje,
da smo po milosti
postali Božji otroci.

Povabljeni so bili
vsi krajani, da bi
skupaj preživeli
eno popoldne.
Skupaj z nekim
dekletom s
Slonokoščene obale
sva imela
predstavitev,
program pa je
zajemal tradicionalne
pesmi in plese iz Toga
in resnično
presunljive izkušnje o
potovanjih, ki so jih
nekateri doživeli na
poti do Evrope, ter o
težkih političnih
razmerah v njihovih
državah.
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Novica, ki jo je
treba sprejeti
tudi DANES.

Lepo je bilo
opazovati, kako
med odmorom ni
bilo pregrad, ki bi
preprečevale
medsebojno
spoznavanje, še
lepše pa videti
nasmehe na obrazih
udeležencev.

S svojo smrtjo in po
Svetem Duhu nam je dal
Jezus možnost, da
stopimo v naročje Svete
Trojice in da postanemo
Božji otroci.

Toda skušajmo še globlje
razumeti, kaj pomeni biti
BOŽJI OTROCI.

Dovolj je, če gledamo na
Jezusa, Božjega Sina, in na
njegov odnos z Očetom:
Jezus je molil k svojemu
Očetu kakor v molitvi
“očenaš”. Zanj je bil Oče
“Aba”, to je očka, atek, na
katerega se je obračal z
neskončnim zaupanjem in
brezmejno ljubeznijo.

Božji otroci postanemo in
rastemo, če odgovarjamo
na njegov dar, če živimo po
njegovi volji, ki je vsa
zgoščena v zapovedi
ljubezni: ljubezni do Boga in
ljubezni do bližnjih.

Glavna vrlina krščanske
ljubezni je ljubiti vse. Ta
umetnost ljubezni nam
narekuje, da ljubimo vse brez
izjem, tako kot to dela Bog.

Sprejeti Jezusa namreč
pomeni prepoznavati ga v
vseh naših bližnjih.
In tudi oni bodo lahko imeli
možnost, da prepoznajo
Jezusa in vanj verujejo, če
bodo v naši ljubezni do njih
opazili delček, iskrico
brezmejne Očetove ljubezni.

V tem
Zapišem
mesecu, ko
trenutke, ko sem
se še posebno
prepoznal Jezusa
spominjamo
v vsakem
Jezusovega rojstva na
VIDETI
bližnjem
...
tej zemlji, skušajmo
JEZUSA V
sprejemati drug
VSAKEM,
drugega,
KI GA
SREČAM
tako da gledamo drug
v drugem Kristusa in mu
služimo.
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