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In nikar se ne prilagajajte temu svetu,
ampak se z obnovo svojega mišljenia tako
preobražajte, da boste lahko razpoznavali,
kaj hoče Bog. (Rim 12,2)

Jeremíja govorí: "Zapeljal si me, Gospod, in dal sem se
zapeljati. Premočan si bil zame in si zmagal. Ves dan sem v
posmeh, vsi se norčujejo iz mene. Kadar koli govorim, moram
vpiti, 'Nasilje in zatiranje!' moram klicati. Zares, Gospodova
beseda mi je ves dan v sramotenje in zasmeh. Če rečem: 'Ne
bom ga več omenjal, ne bom več govoril v njegovem imenu,'
je v mojem srcu kakor goreč ogenj v mojih kosteh. Trudim se,
da bi ga ugásil, pa ne morem."

Ker je Bog tako usmiljen, vas rotím, bratje in sestre: darujte
svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno daritev; tako bo vaše
bogoslužje duhovno. In nikar se ne prilagajajte temu svetu,
ampak se z obnovo svojega mišljenja tako preobražajte, da
boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu
všeč in popolno.



Vienna International Religious Centre   office@virc.at

Tisti čas je Jezus začel svojim učencem razodevati, da bo
moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, vélikih
duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in tretji
dan vstati. Peter pa ga je vzel k sebi in mu začel braniti: "Bog
ne daj, Gospod! To se ti nikakor ne sme zgoditi!" On pa se je
obrnil in rekel Petru: "Poberi se! Proč od mene, satan! V
spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je božje, ampak kar je
človeško."
Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: "Če hoče kdo hoditi za
menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za
menoj. Kdor namreč hoče rešíti svoje življenje, ga bo izgubil;
kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kaj
namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje
pa zapravi? Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje?
Sin človekov bo namreč prišel v veličastvu svojega Očeta s
svojimi angeli in takrat bo vsakemu povrnil po njegovem
delu."


