
KAJ JE TO LJUBEZEN?

Jezus je dejal učencem:
„Kakor je mene ljubil Oče,
sem tudi jaz ljubil vas;
ostanite v moji ljubezni“

        Ob teh besedah se
lahko v tem večeru
vprašamo znamo ljubiti?
Večina bo rekla seveda ... kaj
ne... ampak znamo
razlikovati med ljubeznijo in
zaljubljenostjo? Veliko krat
smo zaljubljeni ... včasih za
14 dni ... včasih za nekaj dni
... včasih le za kak dan ...
(morda tudi jaz kdaj (lahko
izpustite))  ampak ljubiti je
nekaj veliko več ... nekoga
ljubiti pomeni mu zaupati
svoje živlenje ... mu ali ji
izročiti vsaj delček življenja ...
ljubiti pomeni ostati in pri
njem ali njej ... sliši se težko
... a če nekoga resnično
ljubiš .. je povsem lahko!

Še so ljudje, ki jih zanima
tuja sreča, pomagjo, upajo si
želijo, da srce drugega v
srečo spremenijo. 

Sebi in vam želim, da bi imeli
srce, ki zna spoštovani in
ljubiti, ki ni le »zaljubljeno« ...
in da bi naše živlenje res za
druge prinšalo veselje in
srečo ... in pokažimo ... lahko
rečem DOKAŽIMO, DA SMO
... DA SO ŠE TAKŠNI LJUDJE. 

MOLITEV

SADOVI SVETEGA DUHA
LJUBEZEN
VESELJE
MIR
POTRPEŽLJIVOST
DOBROTA
ZVESTOBA
KROTKOST
SAMOOBVLADOVANJE

LJUBEZEN. Ljubezen je več kot pa samo čustvo ali lep
občutek. Ljubezen je luč na poti našega življenja, ki jo še
posebej pri sveti birmi zate prižge Bog in če imaš Božjo
ljubezen v SEBI zagotovo na ljudi in tudi dogodke
gledaš v drugačni luči.

Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost,
dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Zoper te
stvari ni postave. Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu, so križali
svoje meso s strastmi in poželenji vred. Če živimo po Duhu, tudi
delajmo po Duhu. Nikar ne iščimo prazne slave s tem, da drug
drugega izzivamo in drug drugemu zavidamo. (Gal 5,22-26)
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PRIDI, SVETI DUH IN PREBIVAJ V MENI!



VESELJE. Kjer je Bog tam je veselje! Ko je Bog del našega življenja lahko to
veselje prinašamo tudi drugim. 
MIR. Kjer je Bog tam je mir. Tudi Jezus je učencem ko se v njih po Kalvariji
naseli nemir, pravi: "Mir vam bodi!" Mir nas dela simpatične in privlačne za
druge ljudi. 
PTRPEŽLJIVOST. Sveti Duh te naredi tudi potrpežljivega tudi takrat ko ne gre
vse tako v življenju, kot si si zamislil. 
DOBROTA. Kdor je blizu, Boga mu je blizu tudi dobrota, kajti pravimo, da je
Bog neskončna dobrota. In Bog ima oči odprte za vse ljudi! Torej če v tebi
prebiva Bog, v tebi prebiva tudi dobrota IN IMAŠ OČI ODPRTE TUDI ZA
BLIŽNJEGA. 
KROTKOST. Krotkost je z drugo besedo tudi ponižnost. Sveti Duh ti bo dal
moči, da boš posnemal Jezusa, ki je v pravem času znal molčati in prenašati
krivico.
SAMOOBVLADOVANJE. Sveti Duh ti bo s svojimi darovi pomagal, da se boš
pravilno odločal v življenju.
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KAJ SE ZGODI PRI SVETI BIRMI?



NALOGA:
Napiši kako bližnjim izkazuješ ljubezen.

Napiši kako bližnjim izkazuješ dobroto.
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