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oznanilo

Gospod,
odpri moje ustnice,
da bom oznanjal
tvojo hvalo.
(Ps 51,17)
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med letom
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4. september 2022

SKRIVNOST ŽIVLJENJA
Če želi tovarna avtomobilov pospešiti
proizvodnjo, potem naroči delavcem,
naj bolj vestno delajo, uvedejo več
izmen, zaposlijo nove delavce … S tem
tovarni uspe izdelati enako število in
enako kakovostne avtomobile v krajšem
času.
Dovolj
je
odločitev
direktorja
in
se to zgodi.
Toda če ta isti
gospod
želi
postati oče, bo
moral
čakati devet mesecev
nosečnosti,
da
bo
zagledal obraz svojega otroka. Tudi
če najame še eno ženo, ne bo za rojstvo otroka čakal pol časa manj.
Življenje ima svoje zakonitosti in svoj
način uresničenja. Posejati pol več žita
na eno njivo ni nikakršno zagotovilo,
da bomo poželi enkrat večji pridelek.

Običajno se zgodi ravno nasprotno, saj na določeni površini lahko raste omejeno število rastlin.
Življenja ne moremo ustvariti.
Moramo ga sprejeti in spremljati. Je skrivnost, ki zahteva spoštovanje. Pozna svoj čas in svoj tek.
Pri nas žito sejemo pred zimo
ali spomladi in ga poleti žanjemo. Jablane cvetijo spomladi in
jeseni pobiramo z njih sadove.
Kmet se lahko odloči, katere
vrste žita bo posejal in katere
sadike bo posadil ter kje bo to
storil. Če želi obirati hruške,
bo te tudi nasadil. Če želi gojiti jagode, ne bo posadil ribeza.
To je tako jasno, preprosto in
razumljivo, da se zdi smešno
to razlagati. In vendar tega,
kar v rastlinskem in živalskem
svetu sprejemamo, ne znamo
sprejeti v duhovnem svetu.
Kako pogosto izgubimo potrpežljivost zaradi počasnega napredovanja pri sebi in

drugih. Hoteli bi, da bi vzkipljiv človek takoj postal
vzor potrpežljivosti. Od otrok
zahtevamo, da bi dosegli zrelost, za katero menimo, da smo
jo odrasli že dosegli, in tako
povzročimo, da se ne zmenijo za tisto, kar ni učinkovito.
Da ne govorimo o molitvi. Takoj bi radi videli ‘sadove’ svoje molitve in bili takoj uslišani, kakor mi hočemo.
Življenje bo vedno skrivnost.
Stalno samo pripoveduje svoje zgodbe, če imamo ušesa, da
slišimo, in srce, da poslušamo.
Kontemplativen ni tisti, ki se zapre
sam vase in se loči od vsega, kar
ga obdaja. Ne, kontemplativen je
tisti, ki ima odprte oči in ušesa,
da bo odkril povsod Božje sledi.
In kjer vidimo kaj živega, tam so Božje sledi.
Predvsem te prosim:
prosíte, molíte, posredujte
in se zahvaljujte za vse ljudi.
To je namreč dobro
in po volji Bogu,
našemu odrešeniku, ki hoče,
da bi se vsi ljudje rešili
in prišli do spoznanja resnice.
(1 Tim 2,1.3–4)

TEŽAVE
Težave so del življenja, dela,
zakona, vzgoje, sožitja v družini.
Preko te gore težav
se moramo prebiti.
Ne živimo v raju!
Če iz najmanjšega križa na
svojih plečih že delaš problem,
nikoli ne boš prišel
iz teme in mraza.
Potem v življenju
ne boš več videl sonca,
ampak samo probleme.
(Phil Bosmans)
Spoštovanje
Medsebojno spoštovanje je prva naloga ljubezni. Spoštovanje ni
strah. Spoštovanje je drža, ki nam omogoči, da osebo vidimo tako,
kot je. Z drugimi besedami: spoštovanje je sposobnost, zavedati
se in z naklonjenostjo sprejeti edinstvenost zakonca. Zakonska
zveza bo zdrava, če bo vsak zakonec spoštoval in varoval integriteto in individualnost drugega. Brez spoštovanja ljubljene osebe se
lahko ljubezen izrodi v posedovanje in nadvlado. Spoštovati drugega pomeni ravnati previdno in obzirno, da ga ne ranimo in da
ne vdremo v posvečeno svetišče njegovih
želja. Spoštovati pomeni razumeti, da ima
drugi lastno osebnost, in ne zahtevati, da
se na vsak način v vsem prilagodi mojemu
načinu življenja. Spoštovati pomeni biti
iskren z drugim, mu brezpogojno na stežaj
odpreti vrata pozornosti in vdanosti; opreti se drug na drugega, da bi skupaj rasla in
se razvijala, si prizadevati za skupne cilje,
deliti si sanje in odgovornosti.
Povzeto po: I. Larranaga, Srečen zakon

POGUM ZA MAJHNE KORAKE
Gospod, ne prosim te za čudeže in videnja,
prosim te le moči za vsakdanje življenje.
Nauči me umetnosti majhnih korakov.
Naredi me bistrega in iznajdljivega.
Pomagaj mi, da bom znal ujeti pravi trenutek.
Podari mi izostren občutek za to,
kar je v življenju res pomembno.
Prosim te moči za red in pravo mero,
da skozi življenje ne bom divjal,
temveč bom znal svoj čas modro razporediti,
da bom doznal svetle in lepe trenutke
in da bom kdaj pa kdaj le našel čas za užitek srca in duha.
Daj mi spoznati, da sanje nič ne koristijo –
ne o preteklosti in ne o prihodnosti.
Pomagaj mi, da to, kar je »naslednje«,
naredim kolikor le mogoče dobro,
in da sedanjo uro življenja
spoznam in cenim kot najpomembnejšo.
Obvaruj me varljivega prepričanja,
da bi mi moralo iti v življenju vse gladko.
Podari mi trezno spoznanje,
da so težave, porazi, neuspeh in polomije
neizogibne sestavine življenja,
po katerih ljudje rastemo in zorimo.
Antoine de Saint-Exupery
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Ste se danes
že nasmejali?
»Danes sem bil edini v šoli, ki je
vedel pravilen odgovor na vprašanje.«
»Odlično! Kaj je pa učitelj vprašal?«
»Kdo je razbil šipo na vratih.«

