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

Pogosto delamo dejanja, s
katerimi pomagamo
osebam, ki nas potrebujejo
in vsakokrat smo srečni.
Tega seveda ne počnemo
zato, da bi bili srečni,
temveč zato, da bi osrečili
druge, ker želimo drugim
služiti in ne samo sebično
misliti le nase.
Preteklo jesen smo
izvedeli za mlado, zelo
revno ženo s šestimi
otroki, ki je pričakovala
še enega otroka.
Odločili smo se, da jo
obiščemo, da bi tako
razumeli, česa
potrebujejo.
Ko smo prišli tja, smo
videli, da so njihove
potrebe res velike. Dve
okni sta bili polomljeni in
bližala se je zima.
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Niso imeli peči, da bi se
pogreli in kaj skuhali.
Vhodna vrata pa se niso
zapirala.
Eden izmed nas se je
spomnil, da imajo doma
kuhinjo, ki je ne uporabljajo
in v dogovoru z njegovimi
starši smo jo prinesli tej
družini.

Organizirali smo
prodajo slaščic, ki
smo jih spekli sami
in naše mame.
S tako zbranim
denarjem smo lahko
popravili obe okni in
vhodna vrata
ter kupili
majhno peč na drva.
Po vsem tem smo bili res
srečni. Ponovno smo se
prepričali, kako je resnično,
kar pravi Evangelij: mi smo
dali, a smo dobili veliko
več, veliko veselje v srcu.

Poklicani smo, da jih živimo
tudi takrat, ko se nam zdijo
prezahtevne, kot na primer:
ljubiti bližnjega,
znati odpuščati,
služiti bližnjemu,
moliti za sovražnike …

Njegove
besede imajo
bogastvo in globino,
kakršne druge
besede nimajo.
To so »besede
večnega življenja«,
ker vsebujejo,
izražajo in
priobčujejo polnost
življenja, ki nima
konca, ker je to
življenje samega
Boga.
Čeprav so bile izgovorjene
v preteklosti,
niso le preprost spomin,
ampak besede, s katerimi
Jezus danes nagovarja vse
nas in vsakega človeka
vseh časov in vseh kultur:
besede za vse,
večne besede.

Če njegove besede
živimo,
prinašajo mir
tudi v trenutkih
negotovosti in
strahu;
dajejo moč, čeprav
sredi bolečine
in med naporom.

Označi, kako
živiš svoje
vsakodnevne
obveznosti ...
V ŠOLI ...

DOMA ...

PRI ŠPORTU IN
S PRIJATELJI ...

Ko živimo eno Jezusovo
besedo, živimo ves
evangelij, kajti v vsaki svoji
besedi se Jezus ves daruje in
prihaja sam živet v nas.
Njegova beseda je kakor
kapljica božje modrosti Njega,
Vstalega, ki nas počasi dolbe
in spreminja naš način
mišljenja, hotenja in ravnanja
v vseh življenjskih okoliščinah.

PRI UČENJU ...

V PROSTEM ČASU ...

www.teens4unity.net

