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Nihče nima večje ljubezni, 
kakor je ta, da dá življenje 
za svoje prijatelje.      (Jn 15,13)                            
______________________________________           

Spremeni kaj! 
Make a change! 
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Dragi Prijatelji Besede! 
 

 Pri srcu so ji bili majhni drobci evangelija: »Ostanite zedinjeni z menoj!« - »Če se 
boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni.« - »Oče vam bo dal vse, kar koli ga 
prosite v mojem imenu!« Tako je začela ljubiti, se postavljati za druge in prositi Boga za vse, 
kar je ob tem potrebovala. S tem se je začela pustolovščina evangelija za Mihaelo iz 
Slovenije. 
 
 Srečala je neko mlado mater z otrokom, ki je bil hudo bolan. Mlada mati je prosila za 
denar za zdravila. Mihaele se je dotaknila njena stiska. Pri različnih skupinah je prosila za 
nekaj denarja za mater in otroka. Ko se je Mihaela tako zavzemala za nekoga, ki ga ni 
poznala, je ta njena konkretna ljubezen ganila veliko ljudi. V zelo kratkem času je bil zbran 
denar za potrebna zdravila. Mihaela je pripovedovala: »Popolnoma sem bila presenečena, 
razumela sem moč Jezusovih besed. Na različne načine nam Jezus pravi: 'Dajaj in dal ti bom 
lahko vse, kar potrebuješ!' Zame je Jezus kot nekakšna žica, skozi katero želi k meni priteči 
vsa ljubeča energija izvora – energija Boga. Kot pri svetilki, vendar jo moraš vklopiti, da bi 
lahko svetila. Povezava mora biti vzpostavljena!« 
 
 Dragi Prijatelji Besede, kadar smo na tak način »prek žice povezani z izvorom« in se 
darujemo drugim, takrat so naše dlani vedno znova prazne in Bog jih lahko zopet napolni. S 
tem se začne pustolovščina Boga. ON nas vabi, da NJEMU in NJEGOVI moči popolnoma 
zaupamo – v vseh izzivih, ki jih življenje prinaša dan za dnevom. ON nas želi bogato obdariti 
in skupaj z nami nekaj ustvariti! Zato moramo prižgati luč zaupanja in se darovati. To je 
majhen korak, ki dosega VELIKE stvari. Torej: Spremeni kaj! Make a change! 
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