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oznanilo

Čim večja
je naša svoboda,
tem večja je
naša odgovornost
pred Bogom.

(Anton Martin Slomšek)
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RAZŠIRIMO SVOJA SRCA
Sporočilo Jonove knjige je: Bog skrbi
za vse ljudi, vsi so mu enako pri srcu.
Kristjani smo pogosto zelo podobni
Jonu: Mislimo si namreč, da imamo mi,
ki smo tako »pridni«, nebesa »rezervirana«. Ljudje, ki se zdaj za Boga ne zmenijo, jih ne
zaslužijo.
Jezus
je
pri oznanjevanju
blagovesti neštetokrat poudarjal, da
smo vsi grešniki in zato vsi potrebni – in če smo skesani, tudi vredni
– Božjega usmiljenja in odpuščanja.
Bratoma Jakobu in Janezu, ki sta na
negostoljubno samarijsko vas hotela
priklicati ogenj z neba, je dejal, da ne
vesta, kakšnega duha sta. »Sin človekov ni prišel na svet zato, da bi svet
obsojal, ampak zato, da ga odreši.«
Jezus hoče vzbuditi v nas pravega

duha: ta pa je v tem, da se čutimo eno z grešnim svetom, da
ne pometamo toliko pred sosedovim, ampak bolj pred svojim
lastnim pragom. Če smo kristjani, bodimo kristjani s celim
srcem. Kašen mora biti človek,
ustvarjen po Božji podobi,
nam kaže Kristus s svojim
zgledom. Pripadnost Kristusu
je za nas obveznost, da postajamo vedno bolj polni njegovega
duha: duha iskrene, spoštljive
ljubezni, dobrote, razumevanja,
širine. Sami dobro vemo, kako
malo krščanski smo velikokrat,
kako ozki smo, sebični zaverovani v svoj mali svet, v svojo komodnost. Prav zaradi tega nismo uspešni Kristusovi apostoli,
pričevalci njegovega nauka, ki
se imenuje blagovest odrešenja in osvobojenja za vse ljudi.
Zaradi takih kristjanov, kot smo
mi, prihaja do sporov in ločitev

v manjšem in večjem obsegu.
Zaradi tega je v preteklosti prišlo do ločitev med krščanskimi
Cerkvami. Molimo zatorej za
edinost vseh, ki nosijo ime po
Kristusu. Moramo pa se potruditi, da molitvam pridružimo
tudi iskreno prizadevanje, da
se vsak dan spreobračamo, da
vsak dan uravnamo svojo pot
po Kristusovi smeri, da mu
sledimo kot zvesti apostoli.

Od Kristusa smo poklicani,
da damo na razpolago vse,
kar imamo in kar smo,
četudi je to zelo malo.
(Leopold Ungar)
Nekdo prebere
celo Sveto pismo,
pa se ga ne dotakne.
Gleda, pa ne vidi,
posluša, pa ne sliši.
Drugi pa
prebere eno samo vrstico
in jo premišljuje cele dni.
(Jurij Bizjak)

Ninive

Bog je poslal preroka Jono v
Ninive, da bi ljudem povedal,
naj se pokesajo svojih grehov.
Ker ni hotel iti, se je odpeljal v
Taršiš z ladjo, vendar je nastala
velika nevihta. Jona je vedel, da je
on kriv in rekel mornarjem, naj
ga vržejo v morje, in neurje se je
umirilo. Bog je poslal veliko ribo,
da Jona pogoltne. Prerok je bil v
ribjem trebuhu tri dni in tri noči
in se pokesal, ker ni ubogal Boga;
potem ga je riba vrgla na kopno.
Jona je šel v Ninive in jim rekel, da bo Bog uničil mesto,
če se ne pokesajo. Ljudje so
se res obrnili od svojih grehov in mesto je bilo rešeno.
- Jonu ni ostalo drugega, kot
da se napoti v Ninive. Da je šel
z nevoljo, je razbrati iz načina,
kako je pridigal. Ni spodbujal
k spreobrnitvi, pretil je s kaznijo. Potihoma se je že veselil uničenja pregrešnega mesta.
A glej, Ninivljani se spreobračajo in delajo pokoro. Jona bo za

pričakovano veselje prikrajšan.
Vedi, Jona, da ima Bog rad
vse ljudi! Vedi, da ne poznaš
ne Božje ljubezni ne njegovih načrtov! Ali je tvoje srce
hudobno, ker je Bog dober?
Ninive so tri dni hoda veliko
mesto. Predstavljajo ves širni in
v poganstvo pogreznjeni svet. V
njem je mnogo več dobrih ljudi,
kot si more predstavljati Jona in
vsakdo, ki se po njem zgleduje.
Ljubi vse,
zaupaj nekaterim,
slabo ne naredi nikomur.
Wiliam Shakespeare
Vsako jutro sem se pokrižal.
Ta vsakdanji križ
me je v resnici krepil.
Čutil sem,
da moram zaradi tega križa
izpolniti vso svojo dolžnost,
saj sicer bi križ onečastil.
(Karel Mauser)

Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel,
sem postal brneč bron ali zveneče cimbale.
In ko bi imel dar preroštva
in ko bi poznal vse skrivnosti
in imel vse spoznanje
in ko bi imel vso vero,
da bi gore prestavljal,
ljubezni pa bi ne imel, nisem nič.
In ko bi razdal vse svoje imetje,
da bi nahranil lačne,
in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel,
ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi.
Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva,
ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna,
ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega.
Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice.
Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane.
Ljubezen nikoli ne mine. 1 Kor 13,1-8a
Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje.
In največja od teh je ljubezen. 1 Kor 13,13
Psalm 25
GOSPOD, ti si moj Bog,
slavim te in hvalim tvoje ime,
ker uresničuješ čudovite sklepe,
oddavnaj zvesto in zanesljivo.
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Ste se danes
že nasmejali?
Romeo, kdaj se vidiva?... Julija!
WC papirja zmanjkuje izključno
zato, ker eden kihne, desetim pa
uide ...
Prijatelja v gostilni: »Kaj ti je
rekel zdravnik?« »Da alkohola
niti pogledati ne smem.« »In?«
»Zdaj pijem miže.«

