BESEDA ŽIVLJENJA

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

Prvi korak!

Iz komentarja Chiare Lubich – prilagojeno v Centru gen 3

Živjo!
Sem Veronika
in živim na Češkem.
Ko sem spoznala
ideal
zedinjenega sveta,
sem razumela,
da se mora moje
življenje spremeniti.
Prvi korak?
Ljubiti
učiteljico
glasbe.
Nikoli se nisem
strinjala z njo.

V razredu
sem ji pogosto
povedala,
kaj mislim
o njej,
in zato je
večkrat
poklicala
mojo mamo.
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Ko sem odkrila,
kaj pomeni ljubiti,
sem čutila, da se ji
moram opravičiti.
V razredu sem si
prizadevala
za primerno obnašanje
in nisem se več upirala
vsaki njeni odločitvi.
Nekega dne sem po
pouku prosila, da bi lahko
govorila z njo. Ker pa je
mislila,
da se hočem pritožiti
zaradi nizke ocene, ki mi
jo je dala, me ni hotela
sprejeti.
Povedala sem ji,
da se ji želim opravičiti.

Pripovedovala sem ji o
svojem spreobrnjenju,
o ljubezni in o edinosti,
ki sem ju odkrila.
Četudi me na začetku
ni razumela,
sem nadaljevala s
pripovedjo o svojem
življenju in o svojem
novem odnosu z
Bogom,
čeprav sem vedela,
da ne veruje.
Najin pogovor se je
nadaljeval
in bila sem resnično
srečna.
Od takrat je med nama
lep odnos
in v njej odkrivam
veliko pozitivnih stvari,
ki jih prej nisem znala
ali nisem želela videti.

Morda se bodo komu zdele
besede evangelija previsoke
in pretežavne,
preveč oddaljene od načina
življenja sveta
in od splošno razširjenega
mišljenja.
V skušnjavi bo, da bi se
zaprl, jih ne poslušal
in izgubil pogum.
V resnici bi zadoščalo, če bi
se trudil živeti tudi samo eno
besedo iz evangelija, ker bi
našel v njej nepričakovano
pomoč, enkratno moč.

Ker je namreč tista
beseda Božja
navzočnost,
nas osvobaja, očiščuje,

prinaša tolažbo,
Nam daje veselje,
MODROST.

Skrivnost je
v Jezusovih
besedah.

Svoje izkušnje lahko
podelimo s kakšnim
prijateljem,
ki je prav tako vzel
evangelij za zakonik
življenja.
Videli bomo, kako se
poraja skupnost,
ki priča za Kristusa v
vsakem kotičku sveta.

Vsakokrat, ko nas težave
skušajo premagati,
je ta beseda lahko spodbuda,
da začnemo znova.

To niso preproste
spodbude, predlogi,
navodila, smernice,
ukazi ali zapovedi.
V Jezusovi besedi nam
Jezus govori sam.
Njegove besede so on
sam, Jezus sam.
Ko sprejmemo besedo v
svoje srce, kakor on
hoče, da jo sprejmemo
(to je pripravljeni,
da jo v življenju
uresničimo),
smo eno z njim
in on se rodi
ali raste v nas.

Zadoščalo bo majhno,
hitro “spreobrnjenje” smeri,
da izidemo iz zaprtosti v svoj
jaz in se odpremo Bogu.
Tako bomo izkusili drugačno,
resnično življenje.

www.teens4unity.net

