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

V šoli se nisem več pozorno
učil in ocene so se slabšale.
Zaradi tega so naraščale
tudi napetosti v odnosu do
staršev.
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Ko sem nekega dne
skupaj z drugimi bral
besedo življenja, sem se
spomnil, da samo čisti v
srcu vidijo Boga.
Pred nekaj časa sem
preživljal obdobje, ko
sem se prepustil
gledanju televizije, ne
da bi se odzval. Počutil
sem se, kot da bi bil
suženj neke razvade.

Jezusova gotovost,
‘da nas bo resnica osvobodila’,
mi je pomagala razumeti:
če hočem biti svoboden,
moram ugasniti TV.

Pogosto pa so bili filmi,
ki sem jih gledal, polni
grdih prizorov.
Od tistega trenutka dalje
nisem več gledal takšnih
filmov.
Znotraj sem se čutil
lahkega, kot da bi mi
nekdo odvzel težo.

Mislil sem, da bom v tistih
podobah našel odgovore na
vprašanja in potešil
radovednost, ki sem jo čutil,
namesto tega pa so se dvomi
še množili.
Vedel sem, da ne delam prav,
a sem še nadaljeval .

Vso svojo preteklost
sem položil v Božje
usmiljenje.
Vsakokrat, ko ne
gledam televizije, je
zame priložnost, da
ljubim in ne mislim
samo nase.

Za kakšno čistost
gre?
Za stanje duha, ki je
potrebno, da bi bili pred
Bogom, za razpoloženje
duha brez ovire (kot je na
primer greh), saj je
nasprotje srečanja z
božjim.

Po Jezusovem
mnenju imamo
pripomoček, da bi
bili čisti, in to je
njegova beseda.
Jezusova beseda namreč ni
takšna, kot so človeške
besede. V njej je navzoč
Kristus, kakor je, na drug
način, navzoč v evharistiji.
Po njej Kristus prihaja v nas.
Ko jo sprejmemo, ko po njej
živimo, se Kristus rodi in
raste v našem srcu.

Če dopustimo, da v
nas deluje beseda,
smo osvobojeni greha
in zato čisti.

Kako naj torej živimo to čistost?
Tako, da živimo vsako Božjo
besedo, da se z njo hranimo
trenutek za trenutkom.
Tako postane naše
življenje nenehna
nova
evangelizacija,
zato, da bi imeli iste
misli in ista čustva
kot Jezus, da bi ga
ponovno živeli v
svetu in pokazali
družbi čistost Boga,
prosojnost, ki jo
daje evangelij.

Ta mesec pa, če je mogoče
(to pomeni, če tudi drugi
delijo z nami naše namene),
skušajmo posebej
uresničevati tisto besedo, ki
govori o zapovedi
medsebojne ljubezni.
V medsebojni ljubezni
živimo evangeljsko besedo
z vsemi njenimi učinki
očiščevanja, svetosti,
dovršenosti, sadov, bližine
z Bogom.

Kako dolgo se v svojem
kraju nismo srečali z
drugimi, ki tako kot mi
živijo besedo življenja?

PA POSKUSIMO:

Spoznajmo koga, ki se je
odločil, da bo za temelj
svojega življenja postavil
besedo.
Katere talente lahko
postavimo v služenje
drugim?
Ozrimo se naokrog in
poglejmo, ali je kdo, ki
trpi, ki se čuti sam …

V vzajemni ljubezni pa
najde zdravo okolje, ki
more ohranjati njegovo
krščansko življenje
pristno.

Mogoče je kakšna
oseba, s katero že
dolgo ne govorimo
zaradi spora ali zaradi
razlik.
Ustvarimo priložnost,
da ponovno
vzpostavimo odnos.
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