ugrizni v besedo
Ti gre v življenju včasih vse na živce, stvari nimajo nobenega pravega smisla, kljub
vsem frendom, videom in igricam, ki ti jih ponuja splet, pa vseeno ostajaš nekako
prazen? Si pomislil, da si mogoče samo lačen? Mogoče pa rabiš »ta pravo« hrano? Tako,
ki ne nahrani telesa, ampak duha, in ki ti da tudi pravo veselje?
Za začetek smo pripravili trideset »grižljajev«: trideset odlomkov za trideset dni. Sprejmi postreženo in se odloči, da
si boš v naslednjih tridesetih dneh vsak dan vzel nekaj časa za branje, premišljevanje in pogovor z Jezusom. Gre za
odlomke, ki na različne načine govorijo o veselju – kaj je prava sreča, kako jo najdemo, kaj jo ogroža itn. Vsak dan
ugrizni v en odlomek. Počasi ga preberi in prežveči. Pri tem si lahko pomagaš z vprašanji, ki so servirana kot priloga.
Naslednji seznam deluje takole: najprej je številka odlomka, potem so navedeni poglavje in vrstice, nato pa še
vprašanje v razmislek. Če nimaš svojega Svetega pisma, si lahko pomagaš z orodjem www.Biblija.net, za več informacij pa nas lahko obiščeš na zivo.svetopismo.si.
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Evangelij po Luku
1

1,39–51

Zakaj je Marija lahko srečna? Glede česa bi tudi zame veljalo: »Lahko si srečen?«

2

2,4–20

Zakaj je pastirje ob srečanju z Jezusom navdalo tako veselje? Kaj je Jezus pomenil zanje, kaj pomeni meni?

3

2,27–32

Kaj bi moral jaz videti na lastne oči, da bi lahko rekel kot
Simeon: »Zdaj lahko umrem v miru«?

4

4,14–21

Je lahko novica, ki jo je Jezus prebral svojim someščanom, dobra tudi zame? Zakaj?

5

5,27–35

Kaj ima Jezus v mislih, ko pravi, da imajo njegovi učenci
dober razlog, da se kar naprej veselo gostijo? Iz kakšnega
razloga se bodo tudi postili?

6

6,20–31

Kaj je prava sreča? Kaj je le navidezna sreča?

7

10,17–24

Kakšen razlog ima za veselje Jezus? Česa smo lahko veseli mi?

8

10,38–42

In kaj je najboljše? Kaj pa zame?

9

11,27–28

Kako torej lahko postanem bolj srečen?

10 12,22–34

Glede česa se po nepotrebnem obremenjujem in razburjam?

11 15,1–10

Česa se najbolj veseli Bog?

12 15,11–32

Razlogi za veselje, razlogi za slabo voljo – kako je s tem
pri očetu, kako pri sinovih? Kako pri meni?

13 18,15–17

Zakaj daje Jezus otrokom prednost?

14 19,1–10

Kaj je rešilo Zaheja? Kaj lahko reši mene?

15 19,28–40

Sem kdaj občutil veselje in hvaležnost, da je Jezus blizu?
Kaj se spremeni, če Jezusa sprejmem za vladarja?

16 22,7–30

Naše želje kažejo, v kateri smeri iščemo veselje … Kaj
nam pove Jezusova želja?

17 24,13–43

Kdaj veselje postane vir moči za vsak dan?
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18 1,11b–22

Kaj vse so razlogi za veselje nad Božjim Sinom Jezusom?

19 1,24–2,5

Lahko tudi trud, trdo delo in težave prinesejo veselje?
Kakšne so moje izkušnje?

20 3,12–17

Kaj ta navodila lahko spremenijo v mojem življenju? Kaj
lahko prinesejo?
Jakobovo pismo

21 1,2–5

Kako je lahko tudi moja preizkušnja vir veselja?

22 1,12–18

Od česa je dolgoročno odvisno, ali sem srečen ali ne?

23 3,13–18

Kaj me pripelje do veselja v življenju?

24 4,1–6

Moje sebične želje preženejo veselje … Kako?
Prvo Janezovo pismo

25 1,1–4

Zakaj in s kakšnim namenom je apostol Janez napisal to
pismo?

26 1,5–10

Kako je z iskrenostjo pred Bogom? Kaj mi to prinese?

27 3,18–23

Od česa je odvisno, ali sem v sebi miren in vesel ali ne?
Kaj storim, kadar me vznemirja moja vest?

28 4,7–13

Kaj pa, kadar mi zmanjka moči za to, da bi imel druge rad
in bi bil vesel? Od kod lahko črpam to moč?

29 5,13–15

So stvari, za katere prosim, Bogu všeč? Zakaj da? Zakaj
ne?

30 5,20 – 21

Ponaredki Boga, življenja, Mesija … Kaj je s tem mišljeno?

