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2012- 6 - BESEDA ŽIVLJENJA

Lahko odrežeš in prepogneš, tako dobiš koristen kazalec za knjigo.
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Ko besedo uresničuje, jo
vsaj malo okuša kot
resničen odgovor na
probleme človeka in sveta.

Jezus je »kruh
življenja«, v največji
meri se daruje v
evharistiji.

»Ko sem se vračala iz šole,
sem na cesti videla dekle, ki
je obupano jokala.

“Kaj neki se ji je zgodilo?”
sem pomislila. Približala
sem se ji, ne da bi oklevala.
Vprašala sem jo, kako se
počuti in če ji morem kako
pomagati …
Dvignila je pogled in med
smrkanjem začela
pripovedovati svojo
zgodbo.

Ko je bila še deklica, je
izgubila mamo. Ta
bolečina je bila zanjo
tako velika, da v svojem
življenju ni več videla
nobenega smisla.
Takoj sem pozabila na
svoje programe, da bi se
ji posvetila, jo ljubila in bi
ji bila blizu.

Označi ure,
ki jih
posvetiš
drugim:

Beseda tega meseca ne
obravnava kakšne posebne
točke Jezusovega nauka
(na primer: odpuščanje
žalitev, nenavezanost na
bogastvo itd.), temveč nas
znova vodi k sami korenini
krščanskega življenja, to je

Ta ljubezen je napolnila
vse praznine mojega
življenja.
Pripovedovala sem ji, kako
sem poskušala odgovoriti na
božjo ljubezen tako, da sem
ljubila druge. Moja nova
prijateljica je bila tako
srečna, da se mi je med
poslavljanjem zahvaljevala
in bila je čisto druga oseba.
Zame je bilo to
nepričakovano srečanje zelo
pomembno.

Videla sem, kako me je
izkušnja z Jezusom, ki je naš
najboljši prijatelj, ne le
osrečila, temveč me je tudi
usposobila, da to srečo
prinesem drugim. «

k našemu
osebnemu
odnosu z
Jezusom.
Mislim, da tisti, ki je začel
zavzeto živeti njegovo
besedo, predvsem
zapoved ljubezni do
bližnjega,
ki povzema vse Božje
besede in zapovedi, vsaj
malo občuti, da
je Jezus »kruh«
Njegovega
življenja, zmožen,
da zadosti željam
njegovega srca,
da je vir njegovega
veselja in njegove luči.

Ure seštej …

Tako bo svojim
bližnjim naredil
veliko dejanje
ljubezni, da bodo
tudi oni spoznali,
kaj je pravo
življenje že na tej
zemlji, in imeli
življenje, ki ne
mine. In kaj bi si
mogli želeti še več?

… in s PRIJATELJI TEKMUJ tako,
da si med seboj pripovedujete
izkušnje in štejete, kdo ima
največ TOČK …
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