
 
 
 
 
 
  

 
August / Avgust 2016                                     slowen. 

Prenašajte drug drugega!                               
                                 (Kol 3,13)                                                 

______________________________________           
Začni znova! 
Start again! 
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Dragi Prijatelji Besede, 

 
 kako hitro se v naše duše prikradejo sodbe o drugih! Kako hitro obsodimo nekoga: Oh, 
zakaj je že spet pustil svoje čevlje na hodniku? – Pa toliko sem jih prosil, da bi bili točni. In 
zdaj že spet čakam več kot 20 minut. – Obljubil mi je, da me bo do vikenda poklical in zdaj je 
že sreda! – V našem nogometnem moštvu smo zelo dolgo razglabljali o tem, kako bi okrepili 
ekipnega duha. Ampak včeraj je bilo tako kot vedno. Eden izmed soigralcev preprosto ni bil 
pripravljen dati drugim dobre priložnosti za igranje. Sam je hotel pokazati, kako dobro zna 
igrati.   
 
 Take izkušnje zaznamujejo naš vsakdan. Hkrati so nevarnost in priložnost. V teh 
trenutkih se lahko naučiš biti mehak igralec svojega življenja, da ne bi zašel na napačno pot. 
Nevarno je, če se v trenutkih razočaranj zaprem vase, se vdam in odneham: »Nimam več 
volje! Tako pogosto sem poskusil! Drugi se ne spremenijo!« In v tem imaš na določen način 
prav: Svojih bližnjih ne moreš spremeniti.  
 

Papež Frančišek je mladim v Sarajevu dejal: »Imate pomembno poklicanost: nikoli ne 
gradite zidov, ampak samo mostove!« Ampak kako je z gradnjo mostov v trenutkih 
razočaranj? Nikoli ne gre brez pravega skoka! Pri jahalnih tekmah skačejo konji čez ovire. 
Če trmasto stojijo pred eno izmed ovir, izgubijo. Prav tako vabijo »mostovi razočaranj« nas, 
da s skokom ljubezni v srcu pristanemo k tistim, ki so nas razočarali. Pri tem pomaga tudi 
nekaj humorja. 
 
 Čakala nas je vožnja s skupino mladih. Eden od mladincev mi je večkrat rekel, da bi 
šel v vsakem primeru rad z nami. Javil naj bi mi do konca meseca. Rok je že dolgo nazaj 
pretekel. Povprašal sem ga preko WhatsAppa in smsov. Brez reakcije. Resnično me je 
nerviralo! Nato je poklical. Na zaslonu sem videl njegovo ime. Zdaj je zame veljalo: Začni 
znova! – Start again! »Super, da si me poklical. Nisem bil siguren, če se bova dogovorila 
konec februarja 2016 ali 2017!«  Oba sva se zasmejala. Torej: Začni znova! – Start again! 
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