
 Angelovo sporočilo, poseben Božji dar
in mati milosti Božje

ENAINDVAJSETI  DAN

Lei in Jakobu je babica včeraj razložila, zakaj Marijo imenujemo Začetek
našega veselja. Zdaj Lea že ve, da je bila Marijina odločitev, da postane
Jezusova mamica, najpomembnejša odločitev vseh časov. "Ema, preberi mi,
prosim še enkrat, kako je Marija postala Jezusova mamica," prosi svojo sestrico
Emo. Ema odpre Sveto pismo in prične brati: "Tisti čas je bil angel Gabriel od
Boga poslan v galilejsko  mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici, zaročeni
z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija.
Ko je prišel k njej, je rekel: "Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj!"
Takrat se je Marija prestrašila, saj ni vedela, kaj angel želi od nje. On pa jo je
pomiril in ji vse razložil. Dejal je: "Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu  daj
ime Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog  mu bo dal prestol
njegovega očeta Davida, kraljeval bo  Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu
kraljestvu ne bo konca."
 
"O to je bila vesela", na glas razmišlja Lea. "Ne vem, če je ni bilo tudi malo
strah," ji odgovori Ema. "Marija ni imela moža, pa je izvedela, da bo dobila
dojenčka. Toda Bog je dal Mariji dovolj moči in milosti, da je bila pripravljena
sprejeti odločitev, da bo postala Jezusova mamica." 
 
"Kaj pa je to milost?", vpraša Lea. "To je poseben Božji dar, ki nam ljudem daje
moč, da sprejmemo prave odločitve in živimo kot on želi," ji razloži Ema. 
 
"No vidiš," pravi Lea. In Marija je angelu verjela, da bo Bog vse uredil." "Tako
je", odgovori Ema. "In Bog je res vse uredil. Tudi k Jožefu je poslal angela, da
mu je vse lepo razložil." "Potem je tudi on dobil milost?", še naprej sprašuje
Lea. "Ja, tudi Jožef je prejel milost, da se je lahko prav odločil, da bo skrbel za
Marijo in Jezusa, čeprav ni vsega razumel." 
 
"Ali potem lahko dobimo milost tudi mi, če zanjo prosimo?", vpraša Lea.
"Seveda, dobimo jo že pri svetem krstu, pa pri svetem obhajilu in po vseh
drugih zakramentih, ki nam jih je dal Jezus," ji pojasni Ema. "Kaj pa pri
Mariji?" Seveda, tudi pri Mariji, saj je ona Jezusova mamica, mamica njega, ki
milost deli in zato jo imenujemo Mati milosti Božje."  
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Ema je danes Lei  povedala, da je milost poseben Božji dar, ki nam daje moč, da
sprejmemo prave odločitve.
 
Odločitve so včasih težke. Rad bi eno, a vem, da je bolj prav, če naredim nekaj
drugega. Rad bi na primer pojedel cel lonček sladoleda, a ker vem, da bi ga
bratec ali sestrica tudi rad jedel, ga raje delim. In še cel kup takih odločitev je.
 
Ko večina sošolcev v razredu na primer nekomu nagaja, se je težko zavzeti zanj,
saj se tako tudi ti naenkrat znajdeš v situaciji, ko si sam proti vsem. Toda kljub
temu bi rad ravnal kot bi ravnal Jezus, rad bi ravnal prav.
 
Pri tem, da postajaš podoben Jezusu, ti pomaga Božja milost, poseben Božji
dar, ki ti da prav tisto, kar v določenem trenutku prav ti najbolj potrebuješ.
 
Če boš prosil Marijo, naj ti izprosi Božjo milost, boš prejel milost, da boš zbral
dovolj poguma, da se boš lahko zavzel za tega sošolca, se z njim družil,
pogovarjal, mu pomagal, če se težko uči, mu prinesel v dar nekaj, za kar veš, da
ima rad. In bodi prepričan, kmalu ti bo sledil še kdo, ki si sam tega ni upal
storiti.
 
Za današnji izziv se spomni, kdaj si ti premagal samega sebe, da si ravnal tako
kot je prav in ta dogodek nariši. Pri čem je tebi pomagala Božja milost? Risbico
položi v molitveni kotiček. Pri večerni molitvi pa skupaj z družino prosite za
Božjo milost.
 

Nebeška mamica Marija!
Prosimo te,

izprosi nam pri dobrem Bogu
potrebnih milosti,

da bomo vedno ravnali kot je prav,
in pri tem posnemali tebe,

ki si polna milosti.
Amen.

 
 

Današnji izziv



 
Marija je polna milosti in srednica - delivka vseh milosti, ki jih Bog želi
podeliti vsakemu izmed nas glede na to, kar vsak izmed nas v
določenem času in okoliščinah potrebuje.
 
Božja milost nam pomaga presegati svoje lastne zmožnosti. Deli nam
moč, ki jo potrebujemo, za to, da sledimo Božjemu načrtu z nami.
Pomaga nam premagovati samega sebe v sebičnih željah in rasti v
podobnosti Jezusu. Bog išče mnoge načine, da bi nam podelil svojo
milost. Eden od njih so tudi zakramenti, ki so vidna znamenja nevidne
Božje milosti.
 
Kako doživljam Božjo milost v svojem življenju? Čutim, kako me Bog
vodi v življenju, pošilja na mojo pot določene ljudi, dogodke, preko
katerih kot človek in kot Božji otrok rastem?
 
Kako delovanje Božje milosti prepoznavam v odnosih s svojimi
bližnjimi? Prosim zanjo, če se čutim nesposobnega storiti nekaj, kar
vem, da bi bilo prav?
 
Kako Božjo milost prepoznavam  v odnosu s svojim možem, ženo?
Čutim, da je zakrament svetega zakona vir milosti za premagovanje
medsebojnih trenj in nesporazumov?
 
Nocoj prosi za Božjo milost, da bi vedno stopal po poti, ki jo Bog želi
zate.
 
 

SAMO ZA ODRASLE

Čas zame, za naju ...

Enaindvajseti dan:  Božja milost v mojem življenju ...


