SREČANJE ZAKONSKE SKUPINE

Jubilejna lekcija ob 20-letnici
Družine in Življenja
CILJI
• Spoznati zgodovino Družine in Življenja.
• Prepoznavati, kako nam Bog govori v vsakdanjem življenju.
• Ozavestiti pomen osebne odločitve za Boga.

DATUM IN URA SREČANJA

MOLITEV

OGREVANJE
V letu 2020 Družina in Življenje praznuje 20 let delovanja. Tudi naša
zakonska skupina je del velike družine zakonskih skupin, v katerih
zakonci z Božjo in medsebojno pomočjo gradimo odnose, za katere je
vredno živeti in jih prenašati naprej.
Da si bomo lažje predstavljali, kako je nastala ta skupnost, si skupaj
poglejmo film ob 20-letnici, v katerem nas ustanovitelja, Dani in Vilma Siter, popeljeta skozi »zgodovino« DiŽ-a. Od prvih korakov, prvih
pričevanj, zakonskih skupin, pa vse do danes, ko DiŽ združuje zakonce v 240 zakonskih skupinah po vsej Sloveniji.
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Jubilejni film: youtu.be/qpM4rZwfE60
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(video z naslovom Jubilejni film: 20 let Družina in Življenje, objavljeno
7.10.2020)

KJE SVA?
1.Na podlagi zgodbe Danija in Vilme lahko rečemo, da Bog lahko uporabi prav vsakega, da pričuje za lepoto poročenosti. Ali poznava kakšne
zakoncske pare, ki naju navdihujejo s svojim načinom življenja (pomislimo na sorodnike, prijatelje, sožupljane …)? V čem jim želimo biti
podobni?

2. Kje pa sva midva slišala ali spoznala Družino in Življenje? Preko katerih ljudi, medijev …? Imava morda posebno zgodbo o tem, ki bi jo
želela podeliti z drugimi?

Prepričani smo, da ni naključje, da sta se prav vidva znašla prav v
tej zakonski skupini, s prav tem voditeljskim parom, duhovnim spremljevalcem in ostalimi zakonci. Bog nas vedno vabi bližje k sebi.
3. Dani in Vilma pripovedujeta o trenutku, ko sta Jezusu rekla da. V paru
se pogovorita o tem, ali se vidva spominjata tega trenutka v vajinem
življenju. Kdor želi, naj v skupini podeli svojo izkušnjo trenutka, ko se
je odločil slediti Jezusu. Kakšne so bile »posledice« te odločitve?

Če Jezusa še nismo zavestno povabili v ta osebni in intimni prijateljski
odnos, je to morda zato, ker nismo bili pozorni na načine, s katerimi
nas vabi, da sprejmemo to odločitev. Morda mi govori po zakoncu, po
duhovniku, po sorodniku ali sodelavcu …
Zagotovo pa mi to sporoča po Svetem pismu. Jezus namreč pravi:

»Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata,
bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj.«
(Razodetje 3,20)
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KORAK NAPREJ
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Te Jezusove besede so njegovo osebno vabilo in so na poseben način
podobne besedam zaročenca, ki svoji zaročenki pravi: »Bi se poročila
z menoj?« Na te besede sem dolžan odgovoriti.
C. S. Lewis je zapisal: »Bog nam šepeta v naših užitkih, govori v naši
zavesti in kriči v naši bolečini: to je njegov megafon, s katerim želi
zbuditi gluhi svet.«
Pogosto se k Bogu obrnemo šele, kadar nam kriči (v preizkušnjah in
težavah). Lahko pa smo pozorni na njegov šepet in govor v vsakdanjem življenju.
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4. Kdaj slišim, da mi Bog najbolj jasno govori? Na kakšne načine? (npr. v
molitvi, pri branju Svetega pisma, preko ljudi, ki jih srečujem …)
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5. Kdaj čutim, da mi je Bog še posebej blizu? Ali bi se lahko sedaj, ko vem,
da pričakuje moj odgovor, tudi sam pripravil na ta trenutek, da mu
odgovorim? Kako?

IZZIV ZA NAJU
Morda sva ugotovila, da midva (ali eden od naju) še nisva naredila
tega koraka, da bi Jezusa zavestno povabila v osebni prijateljski odnos.
Morda si tega celo želiva, pa ne veva, kako. V pomoč nama je lahko
naslednja molitev:

Jezus, ti praviš: »Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo
sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj« (Razodetje 3,20).
Jezus, ti trkaš na vrata mojega srca in želiš vstopiti v odnos z menoj. Kot zaročenec, ki svoji zaročenki pravi: »Bi
se poročila z menoj?« Vztrajno trkaš in me vabiš. Rad bi
ti rekel: »Dragi Jezus, seveda. Z veseljem ti odpiram vrata
mojega srca in te vabim, da vstopiš in postaneš moj življenjski spremljevalec. S teboj želim hoditi skozi življenje.
S teboj želim deliti vse trenutke svojega življenja. Želim, da
ti postaneš moj svetovalec, moj tolažnik, moj zdravnik in
moj odrešenik. Ti vodi moje misli, besede in dejanja. V ta
odnos vstopam svobodno in zavestno in se ti zahvaljujem
za to čudovito priložnost. Amen.«

Pojdita skupaj k maši ali poromajta na kakšen vama ljub kraj, kjer se
Bogu zahvalita za dar vere in ga prosita, da bi v vsakem trenutku življenja hodila po poti za njim.
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TRENUTKI ZA NAJU
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