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B E S E DA  U R E D N I K A
P r i jat el j

Ko je Jezus rekel svojim učencem: “Nihče nima več-
je ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje pri-
jatelje,”1 je dobesedno opisoval svojo smrt na križu. 
Dogodki, ki so zatem sledili, so dokazali, da je bil 
pripravljen dati vse za nas, svoje prijatelje. Jezusova 
ljubezen je popolna, prav tako Njegovo prijateljstvo.

Nekajkrat sem že razmišljal, kako bi se osebno obnašal, če bi se znašel v situ-
aciji, v kateri bi lahko s svojim življenjem rešil življenje drugega človeka. Seveda, 
takšno razmišljanje temelji na predpostavki, kajti izzivi, s katerimi se osebno 
soočam, so pogosto prozaične narave ter so del vsakdanjosti.

Ali naj se družim s prijateljem, ki ima življenske težave in ni prav najbolj 
prijetna družba ali pa naj najdem nekakšen izgovor in se ga izogibam? Ali naj 
obiščem bolno prijateljico, ne samo enkrat, temveč pogosto, če je to potrebno? 
Če dobim vstopnico za pomembno tekmo, se poraja vprašanje ali naj jo dam 
prijatelju, ki je ni mogel dobiti? Ko prijatelj dobi priložnost, da odpotuje na 
počitnice ali pa se mu ponuja novo delo, ali sem resnično srečen zaradi njega ali 
pa mu zavidam uspeh? Ko prijatelji izberejo različno mesto za srečanje ali pa se 
želijo zabavati na drugačen način kot jaz, ali vedno pričakujem od njih, da se 
prilagodijo mojim željam? 

Priložnosti za vsakodnevno “žrtvovanje” ali bolje rečeno za “nerazburljivo 
žrtvovanje” prihajajo vsak dan in bolj realno prikazujejo moj karakter, kot ne-
kakšne hipotetične situacije o življenju in smrti. Ne morem reči, da mi vedno 
uspe, toda delo na tej številki naše revije me je vsekakor navdahnilo, da se še bolj 
potrudim postati takšen prijatelj, o kakršnem govori Biblija, prijatelj, ki “ljubi 
v vsakršnih časih.”2 

Samuel Keating
Urednik Activated

1. Janez 15:13

2. Pregovori 17:17
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Kot najstnica sem menila, 
da vse vem. Bila sam zelo negotova, 
kljub temu pa sem imela svoje mnenje 
o vsem ter me je bilo težko prepričati. 
Zagotovo ni bilo lahko me vzgajati in 
najverjetneje ni bilo enostavno živeti z 
mano skozi moja najstniška leta. Ubogi 
moji starši. Ni mi bilo všeč, da so bili 
bolj strogi kot starši nekaterih mojih 
prijateljev in sem se odmaknila od 
njih, kakor to počnejo mnogi najstniki. 
Bila sem prepričana, da me starši ne 
razumejo in imela sem prav. Niso me 
razumeli. Bila sem drugačna od drugih 
otrok. Vedno sem postavljala vpraša-
nja. Težko mi je bilo držati se pravil. 
Vendar, čeprav sem na zunaj izgledala 
težavna, sem globoko v svojem srcu 
hotela najti nekoga, ki bi me lahko 
resnično razumel.

Enkrat sem se znašla na srečanju, 
na katerem sem bila edina najstnica. 

Medtem, ko so se odrasli pogovarja-
li med seboj, sem sama sedela v kotu 
in jih opazovala. Naenkrat je k meni 
pristopila neka ženska in se začela po-
govarjati z menoj. Joy je bila zelo pri-
jazna. Čez nekaj časa sem odprla svoje 
srce in ji povedala vse o mojih pro-
blemih. Pričakovala sem pridiganje, 
vendar me je le poslušala. Začutila 
sem, da ji je res mar za mene in, da 
me resnično želi spoznati. Sploh me 
ni prekinjala in ni poskušala spreme-
niti moje mnenje. Enostavno me je 
poskušala razumeti.

Ta pogovor je pomenil začetek se-
dem letnega prijateljstva, ki je imelo 
svoje vzpone in padce ter je trajalo vse 
do konca njenega življenja. Včasih sva 
šle na dolge sprehode in pisale drug 
drugi dolga pisma, ker je nekatere stvari 
bilo lažje pojasniti na papirju. Celo, ko 
se je odselila daleč stran, sva ostale v sti-

ku. Pogosto sva se slišale po telefonu in 
redno sva si dopisovale. Čeprav je bila 
Joy v teh sedmih letih šibkega zdravja 
ter bi lahko vsak čas umrla, se ni niko-
li pritoževala. Vedno je bila živahna in 
vedno je poskušala pomagati drugim.

Od nje sem se naučila nekaj zelo 
pomembnega in to je, da moram biti 
zadovoljna sama s seboj. Prav tako me 
je naučila, da je pomembno razume-
ti ljudi in jih ne meriti po zunanjem 
videzu, ne po izgovorjenih besedah,  
temveč jih je potrebno sprejeti takšne 
kot so ter jim pokazati brezpogojno 
ljubezen. Čeprav smo na videz vsi raz-
lični, smo le ljudje iz krvi in mesa ter 
potrebujemo ljubezen in razumevanje. 
Ko nekdo vidi našo potrebo in jo iz-
polni, se razcvetimo.

Theresa Leclerc je članica Family 
International v Južni Afriki. ■

PRAVI 
PRIJATELJI

Napisala: Theresa Leclerc
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R azmišljati o drugih in 
poskušati zadovoljiti nji-
hove potrebe, posebno, kadar to 
zahteva osebno žrtvovanje, ni majhna 
stvar. Zelo lahko je biti len, sebičen in 
egocentričen. Večina ljudi se je takšna 
rodila. Običajno najprej razmišljamo o 
sebi – o osebnih željah in o tistem, kar 
nas osrečuje. Toda, z Jezusovo pomočjo 
lahko razvijemo nove navade in nove 
reakcije, ki nam bodo sčasoma poma-
gale, da postanemo ljubeča in skrbna 
oseba.

Človeška narava temelji na želji po 
samoohranitvi, sebičnosti in na tem, 
da postavimo svoje lastne potrebe na 
prvo mesto. Vendar pa Biblija ob-
ljublja: “Če je torej kdo v Kristusu, je 
nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, 
nastalo je novo.”1 Jezus nam je dal 

velik izziv – imeti globoko, požrtvo-
valno in nepristransko ljubezen do 
drugih, čeprav se zaveda, da takšna 
ljubezen sega preko meja naših člo-
veških zmožnosti. Toda, On nam lah-
ko pomaga s tem, da spremeni našo 
naravo, srce in stališče, tako, da lahko 
izpolnimo Njegovo voljo ter resnično 
ljubimo druge.

Jezus je rekel svojim prvim učen-
cem: “Po tem bodo vsi spoznali, da ste 
moji učenci, če boste med seboj imeli 
ljubezen.”2 Ljubezen, ki so jo imeli 
eden za drugega, za svoje prijatelje in 
celo za neznance je pritegnila pozor-
nost vseh ljudi ter je bila prepričljiv 
primer Božje ljubezni.

Da bi postali nova stvaritev, kate-
ro želi Bog, morate pokazati priprav-
ljenost, voljo in vero. Morate moliti 
in biti dosledni v majhnih stvareh, v 
katerih lahko pokažete nesebično lju-
bezen. Sčasoma se boste naučili ljubiti 

druge, prepoznati njihove potrebe ter 
boste na splošno več razmišljali o nji-
hovi sreči in počutju.

Ko dajemo vse od sebe in se resnič-
no trudimo biti prijatelj, ko posvetimo 
nekaj časa za osamljeno dušo ali po-
tolažimo bolno osebo, ko sočustvuje-
mo z nekom in mu hočemo ublažiti 
trpljenje, ko pokažemo nekomu, da ga 
potrebujemo, bomo občutili posebno 
duševno zadovoljstvo. Majhna in tiha 
dejanja storjena iz ljubezni nas bodo 
blagoslovila s srečo, katero ne more-
mo prejeti na noben drug način – z 
duševnim mirom, ki ga prejmemo, ko 
uvidimo, da smo pomagali drugemu 
človeškemu bitju.

Maria Fontaine in njen 
mož Peter Amsterdam, 
sta direktorja krščanske 
verske skupnosti Family 
International. ■

1. 2 Korinčanom 5:17

2. Janez 13:35 

LJUBEZEN 
brez meja 

Napisala: Maria Fontaine
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Prijatelj ljubi v vsakršnih časih in brat 
se izkaže v stiski. – Pregovori 17:17

Kdor ima mnogo prijateljev, se mora 
izpriditi, toda obstaja prijatelj, ki je 
bolj vdan kakor brat. 
– Pregovori 18:24

Velike vode ne morejo pogasiti ljubez-
ni in reke je ne morejo preplaviti. Če 
bi kdo dal za ljubezen vse bogastvo 
svoje hiše, bi ga še vedno zaničevali. 
– Visoka pesem 8:7

Predvsem se med seboj goreče ljubite, 
ker ljubezen pokrije množico grehov. 
– 1 Peter 4:8

Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne 
z jezikom, ampak v dejanju in resnici. 
– 1 Janez 3:18

Ljubezen je strast, katero moramo ne-
prestano dajati in ne krotko upanje, 
katero želimo prejeti. 
– Swami Chinmayananda 
(1916.–1993.)

LJUBEZENSKA 
POEZIJA
Ljubiti pomeni prejeti delček nebes.  
– Karen Sunde (rojena 1942.)

Ljubezen je le beseda, dokler se ne po-
javi nekdo ter ji da pravi pomen. 
– Avtor neznan

Ljubezen tudi pomeni ljubiti neljubo 
osebo ali pa sploh ni vrlina. 
– G. K. Chesterton (1874.–1936.)

Ljubezen stane, toda pomankanje lju-
bezni stane še več. Tisti, ki se bojijo 
ljubiti, sčasoma spoznajo, da je po-
mankanje ljubezni praznina, ki jim 
krade življenske radosti. 
– Merle Shain (1935.–1989.)

Resnična ljubezen oplemeniti in časti 
fizično delo, dejanja storjena iz lju-
bezni so polna večne poezije. 
– Harriet Beecher Stowe (1811.–1896.)

Ljubiti zaradi ljubezni, ki se povrne je 
človeško, toda ljubiti zaradi same lju-
bezni je božansko. 
– Alphonse de Lamartine (1790.–1869.)

Pravimo, da je milost “nezaslužena 
prijaznost” in ukazano nam je, da lju-
bimo, kakor Kristus ljubi nas. Jezus 
nam pokaže milost in mi jo moramo 
pokazati drugim. To pomeni, da mo-
ramo biti bolj prijazni do ljudi, kot 
oni, po našem mnenju, to zaslužijo. 
– Avtor neznan

Prosim te, Bog, podari mi duh Tvoje 
ljubezni, da bom želel več dajati, ka-
kor prejeti, več razumeti, kakor biti 
razumljen, več razmišljati o drugih in 
manj o sebi. 
– Frederick B. Meyer (1847.–1929.)

Biti ljubljen je najbolj čarobno in 
najlepše presenečenje, ki obstaja. To 
je Božji prst na človeškem ramenu. – 
Charles Langbridge Morgan 
(1894.–1958.)

Ko se nekega dne ozrete nazaj na 
svoje življenje, boste uvideli, da ste 
resnično živeli le v tistih trenutkih, 
ko ste storili nekaj zaradi ljubezni. 
– Henry Drummond (1851.–1897.) ■
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Trenutno sem zelo zaposlena 
s svojimi projekti, predavanji, 
materinskimi obveznostmi in obvezno-
stmi žene ter gospodinje, da enostavno 
ne najdem časa, da napišem blog ali 
pismo prijateljem ter jim bolj podrobno 
opišem, kaj se dogaja z menoj.

Po pravici povedano, tudi jaz to 
pogrešam. Včasih si zaželim, da bi bil 
nekdo poleg mene, nekdo, ki ve, kaj 
se dogaja, nekdo, ki bi se smejal z me-
noj in z nasmehom nagradil otroške 
dosežke, nekdo, ki bi me lahko oh-
rabril, ko se soočam z novimi izzivi, 
nekdo, s kom bi bila na enaki valovni 
dolžini. Obstaja namreč razlika med 
nekom, ki se vas trudi poslušati, ven-
dar pa pravzaprav niti ne razume vse, 
kar mu želite povedati in med osebo, 
ki resnično začuti, kaj poskušate po-

ON POZNA 
VSAKEGA OD NAS
Napisala: Chalsey Dooley

vedati ter koliko vam to “nekaj” zares 
pomeni.

Kot otrok nisem imela veliko prija-
teljev. Zdaj mi je žal, da kot najstnica 
nisem vedela, kako se spoprijateljiti z 
novimi prijatelji. Po drugi strani pa je 
dobro, da sem se navadila na osamlje-
nost, ker zdaj ne pogrešam množičnih 
srečanj in zabav. Uživam namreč v 
življenju, katerega imam in v njegovih 
mnogih blagoslovih.

Imam sanjskega moža in obo-
žujem svoje otroke. Možu povem 
lahko vse ter poskušam z njim ob-
držati dobro komunikacijo, čeprav 
sva oba zelo zaposlena. Poskušava 
poslušati in ohrabriti drug druge-
ga ter biti prijatelj, kakršnega dru-
ga oseba potrebuje. Vendar pa se 
v mnogih stvareh zelo razlikujeva. 

Izvrstno se dopolnjujeva in skupaj 
skrbiva za vse dele našega družin-
skega življenja. 

Enkrat sem se prijavila na 
Facebook, vendar če me boste tam 
iskali, boste razočarani zaradi praz-
nega prostora. Bil je to poskus, da 
se povežem s starimi prijatelji, s 
katerimi sem izgubila stik zaradi 
mnogih potovanj, poroke, ustvar-
janja družine in selitve v drugo dr-
žavo. Toda, namesto navdušenja in 
zadovoljstva, ki ga prinaša obnovi-
tev starih prijateljstev, se je pojavil 
občutek depresije. Slike iz njihovih 
življenj so delovale na mene kakor 
hladen tuš, ki me je prebudil iz 
globokega sna. Vsi so nadaljevali 
s svojim življenjem in nihče me ni 
pogrešal. Ne glede na to, kako bliž-
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nji smo si bili nekoč, kakšne sku-
pne skrivnosti in sanje smo imeli, 
koliko časa smo skupaj preživeli, 
vse je očitno postalo del preteklo-
sti. Življenje je teklo naprej, kot 
voda, ki teče pod mostom.

Toda, hvala Bogu, da so se v nas-
lednjih dneh nepričakovano pojavile 
možnosti za nova prijateljstva in to 
me je ohrabrilo. Dobila sem nekaj 
nepričakovanih e-sporočil, telefon-
skih klicov in obiskov, ter celo ročno 
napisano sporočilo. Nekdo “tam zgo-
raj” je natančno vedel, kaj sem v tem 
trenutku potrebovala. Prebrodila sem 
duhovno krizo ter zopet postala sreč-
na. Dandanes tudi zelo redko obiš-
čem Facebook.

Uvidela sem, da prijateljstvo z ne-
katerimi ljudmi ni končano le zato, 

ker smo izgubili stik. Če bi me ka-
terikoli od teh prijateljev zaprosil za 
pomoč, bi se takoj odzvala ter sem 
prepričana, da bi tudi oni storili ena-
ko za mene. Uvidela sem, da moram 
spremeniti svoj način razmišljanja in, 
da je napačno trditi, da je prijatelj 
edino tista oseba, ki je vedno poleg 
mene ter me vedno posluša. Trenutno 
je naše prijateljstvo enostavno v dru-
gačni fazi, vendar to automatično še 
ne pomeni, da je nekaj narobe.

Potem sem dobila zares ohrabrilno 
misel – Bog piše blog mojega življe-
nja. Čeprav nimam časa za pisanje 
dnevnika, bloga ali osebnih pisem, v 
katerih bi podrobno opisala, kaj se mi 
dogaja, Bog vse ve in vodi evidenco. 
On se zaveda vsakega mojega koraka 
in dejanja, vsake moje misli, besede, 

odločitve, solze, nasmeha, občutka, 
bolezni, pustolovščine, praske, ideje 
ali mojih sanj ter je vse zapisano. V 
nekaterih primerih mi je malo neu-
dobno zaradi tega, toda v bistvu sem 
vesela, da je tako.

Celo, če nikoli ne napišem knjigo 
o svojem življenju, bo Bog poskrbel za 
to. V Jezusu imam prijatelja, ki je ved-
no z menoj in, s katerim se lahko ved-
no pogovorim. Jezus vedno najde čas, 
da me posluša in v vsakem trenutku 
ve, kako se počutim. Jezus je najboljši.

Chalsey Dooley je pisateljica 
inspirativnega materiala za 
otroke in vzgojitelje. Živi 
v Avstraliji. Obiščite njeno 
spletno stran  
www.nurture-inspire-teach.com. ■
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Jack se je usedel nazaj na 
svoje sedišče in potegnil kapo 
čez ušesa.  Potniki so že nekaj ur 
nemočno sedeli v hladnem vagonu 
in čakali na pomoč. Parna lokomotiva 
in prvi vagon nočnega ekspresnega 
vlaka sta iztirila iz tračnic nekje Bogu 
za hrbtom. Zdaj jim ni preostalo nič 
drugega, kot čakati, da jim nekdo 
pride na pomoč. Bila je zima, tega 
1959 leta in zunaj je bila hladna 
noč. Niso imeli elektrike niti gretja, 
le nekaj baterijskih svetilk.

 Jack je vedel, da bo poteklo kar 
nekaj časa, dokler nekdo ne opazi, 
da vlak zamuja. Takrat bodo mobi-
lizirali reševalno ekipo, ki bo z dolo-
čeno mero previdnosti šla v iskanje. 
Nevarno bi bilo po njih poslati vlak, 
ker bi se lahko trčil v zamujeni ek-

spresni vlak. Ker je bil fan za vlake, 
je Jack uvidel, da je signalni sistem 
na tem delu proge zastarel. Na kon-
cu je zaključil, da se pravo iskanje 
ne bo začelo pred zoro.

Vlak se je zaustavil nenadoma. 
Lokomotiva in prvi vagon sta izti-
rila iz tračnic in se zaustavila na 
gramoznem nasipu. Nista se pre-
vrnila in po pravem čudežu ni bilo 
smrtnih žrtev, čeprav sta vlakovodja 
in njegov pomočnik pretrpela resne 
poškodbe glave. Odnesli so jih v 
enega od vagonov, v katerem so se 
že nahajali manj ranjeni ljudje. Bilo 
je neprijetno in zastrašujoče se zave-
dati, da bodo ostali tu z malo mož-
nosti za rešitev vse do zore. 

Nato je nekdo iz Jackovega vago-
na začel peti. Bila je to stara pesem 

Petje v 
vlaku

Vere Lynn iz druge svetovne vojne 
“The White Cliffs of Dover” (Bele 
pečine Dovra). Kmalu so se prid-
ružili vsi in, ko so končali je nek-
do začel peti drugo pesem in potem 
tretjo...

“Peli smo celo noč,” se je mnogo 
let kasneje spominjal Jack. “Ni nam 
bilo pomembno, kaj smo peli, tako 
da smo peli tradicionalne, cerkve-
ne in božične pesmi. Pesmi so nam 
dvignile razpoloženje ter nas ohrab-
rile. Kmalu so se nam pridružili tudi 
ljudje iz drugih vagonov in smo tako 
stisnjeni greli drug drugega. Čeprav 
se večina nas do takrat ni poznala, 
nas je nesreča zbližala in postali smo 
spodbuda drug drugemu ter večni 
prijatelji dobesedno čez noč.”

“Bili smo od vsepovsod, od mla-

Napisal: Scott McGregor
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Zvesti prijatelj je varno zavetišče. 
Kdor najde takšnega, je našel zak-
lad. – Knjiga Siraha 6:14

Celemu svetu si lahko le ena ose-
ba, toda eni osebi si lahko cel svet. 
– Avtor neznan

dih vojakov, ki so se vračali z do-
pusta v vojašnice, do mladih družin 
ter starejših ljudi. Tu so bili tudi 
takšne vrste ljudi, katerih ne bi 
želel srečati v kakšni mračni ulici. 
Nesreča nas je zbližala in je zrušila 
vse socialne razlike med nami. Tega 
dne sem slišal ogromnega človeka, 
imenoval se je Clifford, kako je pso-
val, ko se je zgo dila nesreča. Takšnih 
psovk še nisem slišal v svojem živ-
ljenju. Vendar je prav on dvignil 
vlakovodjo, kakor majhnega otroka 
v svoje naročje in ga odnesel v va-
gon. Potem je z njim prebedel celo 
noč, kot da bi bil angel-zdravnik. 
Če sem sploh kdaj srečal okornega 
a prisrčnega diamanta, potem je bil 
to Clifford.”

“Moram priznati, da sem pogos-

to sodil ljudi po zunanjosti. V pri-
meru Clifforda sem sodil napačno, 
kakor najverjetneje tudi v mnogih 
drugih primerih. Bila je to ena naj-
bolj neverjetnih noči v mojem živ-
ljenju. Tisto noč sem se spoprijate-
ljil z mnogimi novimi prijatelji in 
vem, da bo to čudno zvenelo, toda 
moram priznati, da mi je bilo po eni 
strani žal, ker so nas rešitelji našli 
naslednje jutro.”

Tisto nesrečno noč, nekje Bogu 
za hrbtom, so Jack in njegovi sopot-
niki postali prijatelji do smrti ter so 
se odločili, da se zberejo vsako leto 
na dan nesreče. Jack je bil pri neka-
terih na svatbi in bil pri nekaterih 
na pogrebu. Clifford je postal zdrav-
nik in se pridružil ekipi prve pomoči 
Sveti Janez. Očitno so ga le nekaj te-

dnov pred nesrečo izpustili iz zapora 
ter se je napotil poravnati nekakšne 
neporavnane račune z bivšimi prija-
telji. “Tista nesreča me je zaustavila, 
da si nisem uničil svoje življenje,” je 
Clifford nekaj let kasneje povedal 
Jacku na enem srečanju.

Jackovo življenje se je nadalje-
valo in med drugim je postal tudi 
moj oče. Njegovo življenje ni bilo 
nič posebnega, bi dejali nekateri, 
vendar se je tiste noči naučil nekaj 
neprecenljivega ter mi je vedno rad 
govoril o tej lekciji. Naše najbolj 
težke izkušnje se včasih prelevijo v 
najlepše izkušnje ter nam lahko po-
magajo najti najboljše prijatelje.

Pisatelj in komentator Scott 
McGregor živi v Kanadi. ■

1900            1920                1959    1970       1980       1985               2000      2005                2014
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Ko sem obiskovala moža v 
bolnišnici, sem se spraševala, kaj 
vse doživljajo številni bolniki, katere 
sem videvala po hodnikih in sobah 
bolnišnice. Nekateri, posebno tisti 
starejši, so tam ležali sami, iz dneva 
v dan, iz tedna v teden. Mesec dni 
sem skoraj vsakodnevno obiskovala 
bolnišnico in nihče jih ni nikoli 
obiskal. Izgledalo je, da nikomur ni 
mar za njih.

 Včasih sem gledala skozi okno 
sobe, v kateri je ležal moj mož in sem 
videla avtomobile, ki so drveli sem ter 
tja po avtocesti. To me je spominjalo 
na izgubljeno človeštvo, na številna 
osamljena, žalostna in zlomljena srca.

Takrat sem uvidela, kako vsak od 
nas potrebuje Božjo ljubezen in mi-
lost, ne glede na to, ali ležimo v bol-
niški postelji ali umiramo ali pa teče-
mo sem ter tja skozi življenje. Uvidela Sama pomoč prijatelja nam ne po-

maga toliko, kolikor pomaga spozna-
nje, da nam bo pomagal. 
– Epicurus (341. – 269. pr.n.št.)

Spodnje luči 
Napisala: Virginia Brandt Berg 

sem tudi, da nas Bog potrebuje, da 
napotimo druge k Njegovemu srcu pol-
nemu ljubezni. Vse to me je spomnilo 
na himno, ki sem jo občasno prepevala 
svojemu možu:

 
Svetlo sije Očetova milost
Iz Njegovega svetilnika,
Toda skrb za svetilke vzdolž obale
On zaupa nam.

Naj spodnje luči gorijo
In čez valove pošiljajo svoj sijaj.
Nekemu ubogemu, izmučenemu mornarju
Bodo obsijale pot in ga rešile.

Tema greha se je ustalila
Ter gromovito je bučanje valov,
Neučakane oči hrepeneče iščejo
Luči vzdolž obale.

Uredi svojo majhno svetilko, moj brat,
Neki ubogi mornar, izčrpan od nevihte
Poskuša najti pristanišče
In s temo se za življenje bori..1 

 
Bog, Jezus ter Sveti Duh so zgornje 

luči in mi smo spodnje luči vzdolž oba-
le. Bog nam je dal veliko odgovornost 
– stvari, katere bi morale biti naše pri-
oritete. Veliko stvari zahteva našo po-
zornost, toda nikoli ni zadosti časa, da 
poskrbimo za vse. Če nismo previdni, 
bomo pozabili ali celo zgrešili v neka-
terih primerih to, kar je najbolj po-
membno. Kakšen blagoslov ste lahko 
svoji družini ali bližnjim, vendar bliž-
nji je lahko vsak tisti, ki ga Bog privede 
na vašo pot, vsaka oseba, ki potrebuje 
Njegovo in vašo ljubezen, vsaka oseba, 
katero On želi ljubiti skozi vas.

 
Virgina Brandt Berg (1886. – 1968.) 
je bila evangelist in pastorica 
iz Amerike. ■

1. “The Lower Lights,” glasbo in besede 

napisal Philip P. Bliss, 1838.–1876.
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„Gospod je dober do vsakega, 
njegovo usmiljenje je nad vsemi njego-
vimi deli. Oči vseh čakajo nate, ti jim 
daješ hrano ob pravem času; odpiraš 
svojo roko in tešiš željo vsemu živemu.“ 
– Psalm 145:9,15,16

Bog ljubi vse ljudi in ljubil jih je 
od prvega trenutka, ko jih je ustva-
ril. Bog ljubi ljudi ne glede na to, 
kakšen je njihov odnos do Njega. 
Nekateri ne verjamejo, da On sploh 
obstaja, drugi verjamejo v Njegov 
obstoj, vendar ga sovražijo in ne-
kateri pa nočejo niti slišati o Njem, 
toda kljub vsemu jih On še vedno 
ljubi. Njegova ljubezen, dobrota in 
skrb jim je dana samo zato, ker so 
del človeštva.

Dragi Jezus, hvala Ti, ker si umrl 
zame, da imam lahko večno 
življenje. Prosim Te, vstopi v 
moje srce in pomagaj mi, da se 
naučim več o Tebi in ljubezni 
Tvojega Očeta. Amen.. 

Človeška bitja so bila ustvarjena v 
Božji podobi. Bog ljubi vsakega od 
nas in Njegova ljubezen za nas se po-
kaže v dejanjih – v Njegovi skrbi in 
blagoslovih za človeštvo.

Božja ljubezen za človeštvo je 
najbolj jasno vidna v Njegovem od-
govoru na našo potrebo za odreše-
nje. Vsi smo grešniki1 in ravno zato 
potrebujemo pomoč za pobotanje z 
Bogom. Bog je zaradi svoje ljubezni 
do nas ustvaril načrt odrešenja in je 
poslal Jezusa na zemljo. Jezus je bil 
brez greha ter nas je odkupil s svojo 
smrtjo.

Bog je namreč svet tako vzljubil, da 
je dal svojega edinorojenega sina, 
da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne 
pogubil, ampak bi imel večno živ-
ljenje. Bog pa izkazuje svojo ljube-

Napisal: Peter Amsterdam

zen do nas s tem, da je Kristus umrl 
za nas, ko smo bili še grešniki. 
– Janez 3:16; Rimljanom 5:8

Bog nam je v svoji ljubezni dal 
možnost, da se izognemo zasluženi 
kazni za naše grehe in, da se pobota-
mo z Njim. Poslal je Svojega Sina, da 
na sebe prevzame našo kazen. Bog na 
nas ni izlil svojo sodbo in bes, zato ker 
je Jezus vse prevzel nase. Mi moramo 
le verjeti in če verjamemo, so naši gre-
hi v istem trenutku tudi odpuščeni. 
To je Božja ljubezen in Njegovo dari-
lo zate in zame.

Peter Amsterdam in njegova 
žena Maria Fontaine, sta 
direktorja krščanske 
verske skupnosti Family 
International. ■1. Rimljanom 3:23

neskončna

ljubezen
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Gospod, stvari gredo vse na 
slabše in mislim, da vem zakaj 
je tako, sem razmišljala, ko sem 
vzela sončna očala in potlačila roke 
globoko v žepe. Zagotovo sem storila 
nekaj zelo slabega, ker se mi zdi, da 
me več ne ljubiš!

Ljubim te,  sem “slišala” glas v svo-
jem srcu.

Ne, mislim, da to ni res.
Toda, ljubim te.
Dokaži mi!
Dobro. Kaj hočeš, da naredim?
Cesta po kateri sem vozila je bila 

suha in prašna. Kaj naj Ga prosim?
Če mi pokažeš rdečo rožo, bom ve-

dela, da me še vedno ljubiš.
Samo eno? Zazdelo se mi je, da sli-

šim njegov smeh. Za tebe bom ustva-
ril vedro polno rož!

Kasneje sem šele dojela, kako ne-
umna je bila moja želja. Seveda, da 

Bogu ni potrebno dokazovati svoje 
ljubezni. Ta je vedno prisotna, ne 
glede na to, ali se je zavedamo ali pa 
ne.

Tega popoldneva sem se srečala s 
prijateljico v njeni pisarni. Misli so 
mi begale v vse smeri, medtem, ko 
sva klepetale ob kavici. Bogu sem 
povedala, naj me ne vzame zares, 
ker sem vedela, da me ljubi in, da bo 
vedno skrbel zame, toda iskreno po-
vedano, globoko v sebi sem še vedno 
hrepenela za tem “dokazom.” Ko sva 
končale, sem vstala in jo zagledala: 
majhno glineno vazo polno praproti 
ter…eno rožo! 

Srce se mi je razveselilo. Hvala Ti, 
Jezus!

Ni se ti treba še zahvaljevati! kot, 
da bi slišala Njegov glas. Hočem ti 
nekaj pokazati, nekaj na vogalu ulice, 
ravno pred pisarno tvoje prijateljice. 

Bila si prezaposlena in tega nisi prej 
videla. Poglej še enkrat.

Odšla sem iz zgradbe in takoj zag-
ledala ne le eno, temveč štiri vedra 
polna rož. Zraven njih je bila poli-
ca z rdečimi rožami. Stala sem pred 
cvetličarno.

Če bi se mi to zgodilo na kateri 
drug dan, bi lahko rekla, da je vse 
bilo slučajno, toda ob tej priložnosti? 
Te rože so se naenkrat pojavile in to 
prav po mojem pogovoru z Bogom. 
Bila sem globoko prepričana, da me 
Njegova ljubezen ne bo nikoli izne-
verila. On je ustvaril tebe in mene 
ter On bo ustvaril nekaj čudovitega 
iz naših življenj.

Paloma Sridhar je pisateljica in 
urednica spletnih strani diza-
jnerskega podjetja v Mumbaju, v 
Indiji. ■

Vedra z 
rožami
Napisala: Paloma Sridhar
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V romantičnih filmih, katere 
sem gledala, ko sem odraščala, se je 
cel svet zaustavil, ko je Gospod Popoln 
srečal svojo drugo polovico, Gospo 
Popolno. Od tega trenutka naprej je 
bilo edino, kar sta potrebovala za obstoj 
to, da si gledata drug drugemu v oči 
in se objemata, po možnosti v neki 
eksotični restavraciji. 

Kakor mnogi drugi sem tudi sama 
verjela, da se tako zaljubiš. Vendar, v 
resničnem življenju se stvari ne odvi-
jajo na tak način. Osebno nikoli ni-
sem našla “Popolnega”, prav tako ne 
princa na belem konju, vsaj ne takega 
kakršnega prikazujejo hollywoodski 
filmi, vendar sem srečala svojo lastno 
filmsko zvezdo. 

Moj mož ni posebej romantičen 
tip. Nikoli se ni pojavil na belem ko-
nju z rdečo rožo v roki in nikoli ni 

Ne obstaja razmerje, ki je tako pol-
no ljubezni, prijateljstva, očarljivos-
ti, skupnosti ali druženja, kot je to 
dobra zakonska zveza. 
—Martin Luther (1483.–1546.) 

Dobra zakonska zveza dopušča 
spremembo in razvoj posamezni-
kov ter načina, na kateri onadva iz-
ražata svojo ljubezen. 
—Pearl Buck (1892.–1973.)

izjavil, da bom bila večno njegova 
princesa. Ne kliče me, naj pogledava 
polno luno ter nikoli mi ni napisal 
pesmi. Vendar je vedno ob meni, ko 
mi je težko, ostane z menoj, ko sem 
bolna in potrpežljivo prenaša pogoste 
spremembe mojega razpoloženja.

Razlikujeva se in se zavedava, da 
potrebujeva drug drugega. Ko sem 
razočarana, moj mož moli zame.1 Ko 
zaspim pred televizijo, on zmanjša 
glasnost, dokler ne grem spat v poste-
ljo. Ko se stvari v življenju poslabšajo, 
moliva, da nam Bog pomaga in, ko 
najdeva rešitev, se Mu skupaj zahva-
liva.

Medtem, ko to pišem je on zunaj, 
kjer dežuje. Odšel je v trgovino, da 
kupi nekaj za kosilo.

Moj mož ni filmska zvezda, vendar 
zagotovo zasluži Oskarja. Je iskren in 
pošten ter je ostal ob meni v dobrem 
in slabem. Ljubi Boga, mene in moje 

otroke. To je zame največja ljubezen-
ska zgodba, ki obstaja. Hvala Bogu, 
da je pripeljal Gospoda Popolnega v 
moje življenje. On je zvezdnik mojega 
življenja.

Victoria Olivetta je uslužben-
ka, pisateljica in družinska 
svetovalka v Argentini. ■

POROČENA Z 
ZVEZDNIKOM
Napisala: Victoria Olivetta

1. Pridigar 4:9,10
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Težko je “ljubiti svojega 
bližnjega kakor samega 
sebe”, če nimate samospoštova-
nja. Ustvarjeni smo kot edinstveni 
posamezniki, s svojimi vrlinami in 
človeškimi slabostmi. Problem nastane 
tistega trenutka, ko se začnemo pri-
merjati z drugimi ljudmi in njihovimi 
situacijami ali pa začnemo ocenjevati 
samega sebe po družbenih standardih 
uspešnosti ter se sčasoma znajdemo v 
stanju nenehnega nezadovoljstva. 

Če se tudi vi tako počutite, je morda 
prišel čas, da vzamete v obzir naslednje 
predloge, kateri bodo po mojem mne-
nju povečali vaše samospoštovanje:

1 Analizirajte osebne temeljne vrednote in 
jih po potrebi spremenite

Vprašajte se, kaj je bolj pomembno 
– vaše zdravje ali vaš imidž? Obogateti 

ali imeti notranji mir? Vaše delo ali 
čas, ki ga preživite s svojo družino 
itn.? Težite za resničnimi vrednotami. 

2 Verjemite, da ste zelo posebni Bogu
Gospod vas je poznal, celo preden 

ste se rodili. “Zahvaljujem se ti, ker 
sem tako čudovito ustvarjen, čudovi-
ta so tvoja dela, moja duša to dobro 
pozna. Moje kosti niso bile skrite pred 
tabo, ko sem bil narejen na skrivnem, 
stkan v globočinah zemlje. Moj zaro-
dek so videle tvoje oči. V tvojo knjigo 
so bili vsi zapisani, dnevi, ki so bili 
oblikovani, ko ni še nobeden od njih 
obstajal.”1

3 Naredi spisek svojih vrlin
Kaj vam je pri vas všeč? Ne osredo-

točajte se samo na svoje pomankljivosti 
in človeške slabosti, temveč tudi na to, 
kar je dobrega v vas – na vaše vrline in 
talente. Ali ste morda ustvarjalna duša, 
oseba dobrega srca, vesela, inteligentna, 
sproščena in velikodušna oseba? Čeprav 

se moramo soočiti s svojimi človeškimi 
slabostmi in jih priznati, še posebej sa-
memu sebi, je pomembno prepoznati 
tudi svoj potencial. “Imamo različne 
milostne darove, pač po milosti, ki nam 
je bila dana.”2

4 Bodite hvaležni za vse dobre stvari, 
katere imate

V vsaki situaciji poskušajte pre-
poznati nekaj pozitivnega, nekaj za 
kaj ste lahko hvaležni. Ne pozabite, 
da je “težava konstrukcijsko jeklo, 
ki je sestavni del za razvijanje karak-
terja.”3

Ko se naučite prepoznati svoje 
emocionalne potrebe ter za njih poskr-
bite, boste lahko pomagali tudi dru-
gim. Sprememba se začne z vami, zato 
dopustite Božji svetlobi in ljubezni naj 
vstopi v vaše srce in življenje.

Gloria Cruz je svetovalka za 
ženske v Španiji. ■

1. Psalm 139:14-16

2. Rimljanom 12:6

3. Douglas Meador

Vsak od 
nas je 
edinstvena 
oseba
Štirje nasveti za porast 
samospoštovanja
Napisala: Gloria Cruz
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Čas je za večerjo. To ni nekakšna 
velika proslava, vendar pa je posebna 
priložnost. Rezervirali so sobo, naročili 
so hrano ter sedaj sedijo, jedo, pijejo in 
se pogovarjajo.

Vodja te majhne skupine prijateljev 
je nestrpno pričakoval ta trenutek. Bil 
je glavni organizator in vsi so se zbrali 
na njegovo zahtevo. Zdaj pa njegovo 
razpoloženje izgleda zelo resno.

Medtem, ko v sobi ropota zvok 
krožnikov, skodelic in ostale posode, 
on izgovori nekaj, kar šokira vse pri-
sotne. Povedal jim je, da jih bo nekdo 
med prisotnimi izneveril, da jih bo 
eden iz njihove skupine izdal.

Eden od njegovih prijateljev je 
odkrit in glasen človek, ki se pogosto 
postavlja na čelo skupine. Kakor ostali 

je tudi on zelo presenečen s to izjavo. 
Takoj hoče zvedeti za koga gre, vendar 
razume, da ni ravno najbolj primer-
no, da kriči preko sobe.

Drug prijatelj je bolj miren člo-
vek. Tudi on spada med najbližje 
prijatelje vodje. Morda mi tega ne 
razumemo, ker konec koncev, ta 
prijatelj ni storil nič posebnega. 
Toda, kadarkoli je vodja delal nekaj 
pomembnega, je bil on vedno poleg 
njega. Tudi nocoj, na tej pomembni 
večerji, sedi zraven svojega vodje in 
izgleda kot, da mu glava počiva na 
njegovem ramenu.

Glasni prijatelj mu da znak z roko. 
Sporočilo je jasno: “Izvedi, kdo je iz-
dajalec.”

Potiho vpraša vodjo. On mu od-
govori z nežnim glasom. Nihče v sobi 
ni mogel razumeti njegov odgovor. 
Nihče ni bil zadosti blizu, da bi slišal 
sporočilo.

Glas našegega Rešitelja lahko sli-
šimo le takrat, ko mirno in tiho se-

dimo poleg Njega. Takrat, ko smo 
naslonjeni na Njega, prejmemo od-
govore, katere iščemo. On je oblju-
bil: „Približajte se Bogu in se vam bo 
približal.“1

V pripovedi Zadnje večerje,2 lahko 
preberemo, da je “eden izmed njego-
vih učencev, tisti, ki ga je Jezus ljubil, 
ležal blizu Jezusovega naročja.”3

Janezova povezanost z Jezusom je 
prav tako očitna tudi v drugih prime-
rih. Janez je bil med redkimi zvestimi 
posamezniki, ki so bili prisotni, ko so 
križali Jezusa.4 Ko se je Jezus prika-
zal ob jezeru in poklical učence, naj 
zapustijo čoln ter se mu pridružijo, 
je bil Janez tisti, ki je prvi prepoznal 
Jezusa in rekel: “Gospod je.”5

Abi May je svobodna pisatelji-
ca in vzgojiteljica. Živi v Veli-
ki Britaniji ter je med drugim 
tudi zagovornica zdravega 
načina življenja. ■

1. Jakob 4:8

2. v Janezu 13:21-29

3. Janez 13:23

4. Janez 19:25-27

5. Janez 21:7

JEZUSA Tihi trenutki
Napisala: Abi May
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Od Jezusa, z ljubeznijo

DAR VEČNE 
LJUBEZNI
Ljubezen do drugih je del Moje božanske nara-
ve in, ko sprejmete Mene, ta ljubezen postane del 
vas. Čeprav je ljubezen darilo, katerega morate le 
sprejeti, ste še vedno odgovorni, da jo prakticirate 
in jo uporabljate v vsakodnevnem življenju. Kako? 
Korak za korakom, najprej eno dobro dejanje, po-
tem drugo in tako naprej.
 
Mojo ljubezen lahko pokažete na mnoge načine 
– skozi odpuščanje, milost, prijaznost, obzirnost, 
skrb, razumevanje, lepo besedo, spodbudo, po-
hvalo. Mojo ljubezen lahko pokažete s tem, da si 
vzamete čas za pogovor in, da poslušate nekoga 

drugega, s sočustvovanjem in pomočjo ter daja-
njem samega sebe, ko je to najmanj pričakovano 
ali nezasluženo.
 
Kadarkoli pokažete, da vam je mar za druge in 
prenesete to skrb v dobro dejanje, postajate vse več 
podobni Meni. Ko delite Mojo ljubezen, se vam 
bo ljubezen povrnila. Več ko dajete ljubezen, več 
vas bom nagradil. Izlil bom na vas Mojo ljubezen 
v ogromni meri, da boste lahko kar največ uživa-
li v njej in, da boste lahko še več dajali drugim. 
“Dajajte in se vam bo dalo.”1 To je Moj načrt – več 
ko date drugim, več boste prejeli.

1. Luka 6:38


