Peter
(Nizozemska)

Konkretna
ljubezen
Ko sem tisto jutro s
kolesom raznašal časopis,
je bila gosta megla. Ravno
sem začel pot, ko sem
opazil moža, ki je ves
obupan krilil z rokami:

"I can't find my
new workplace".

( “Ne morem najti svojega
novega delovnega mesta.”)

Predstavljal sem si, kako
bi se počutil, ko bi se
moral predstaviti na
novem delovnem mestu in
bi že prvi dan zamudil.
Nato sem mu rekel:
"Follow me". (“Za menoj!”)

Namesto da bi mu na
dolgo razlagal, sem mu
kazal pot do industrijskega
predela.
Tisti gospod je bil zelo
hvaležen, kar si lahko
predstavljaš!
Nato sem se hitro
vrnil na svoje
območje, saj sem
moral časopise
izročiti do sedmih.
V sebi sem čutil
VESELJE, kot ga
nisem še nikoli
izkusil.

Bil je tujec.Ustavil sem se
in vprašal:

“Kam geste?"
Mož je potegnil iz žepa
zvezek, v katerem je imel
napisan naslov.
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Kraj je bil v industrijskem
predelu na drugi strani
mojega mesta:
že v normalnih vremenskih
razmerah bi bilo težko priti
tja, s takšno meglo pa je bilo
čisto nemogoče.

Ta ljubezen

postaja eno z vsakim:
z njim trpi in se z njim
veseli, skupaj z njim skrbi
in z njim upa.
In to dela, če je potrebno,

konkretno, z dejanji.
To je ljubezen, zaradi
katere

ljubimo Jezusa
Torej je Jezusovo
poslanstvo v tem,
da vrže ogenj na zemljo,
da prinese Svetega Duha
z njegovo prenavljajočo in
očiščujočo močjo.
Jezus nam podarja Duha,
tako, da v nas izliva ljubezen,
tisto ljubezen, ki naj jo
po njegovi želji
ohranjamo prižgano v
svojih srcih.

In kakšna je ta
ljubezen ?
Ni zemeljska, omejena;

je univerzalna

kakor ljubezen nebeškega
Očeta, ki pošilja dež in
sonce vsem, dobrim in
hudobnim.
Ta ljubezen
vedno začne s pobudo,

ljubi prva,

ne pričakuje ničesar od
drugih.

v bratu in sestri.
Ta ljubezen teži k
vzajemnosti, da bi z
drugimi uresničila

medsebojno
ljubezen.
Ljubezen je kakor
ogenj,
pomembno je,
da ostane
prižgan.
In da bi bilo tako, je
vedno treba kaj
sežigati, predvsem
naš sebični jaz.

Tudi če je ogenj
majhen, pa nanj
nalagamo, lahko
nastane velik
požar; požar
ljubezni, miru
in vesoljnega
bratstva, ki
ga je Jezus
prinesel
na zemljo.

Če pogledaš okrog
sebe, odkriješ revne in
osamljene.
To so osamljeni
ostareli, mladi,
ki so žrtve bulimije …
Mogoče stanujejo
prav blizu tebe,
v tvojem bloku
ali četrti.
On se skriva v
vsakem izmed njih
in želi, da ga ljubiš,
mu pomagaš, ga
razbremeniš.
Tekmuj s prijatelji,
komu bo prej uspelo,
da bo ljubil čim več
bratov in sester, ki
potrebujejo pomoč …
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Lahko odrežeš in prepogneš, tako dobiš koristen kazalec za knjigo.

