
Naš Jezus, edini Odrešenik je nedojemljiva  Ljubezen... 
 

Kakšen strašen volk je včasih človek, ko mu uide: Jezus, in s tem njegova božja 

Ljubezen in logika, vera, potrpljenje, Sv Duh... Takrat dela vse možne grozote, 

genocide, vojne, Hude Jame… Najbolj strašne stvari. 

 

Jezus je čista, prava in popolna, življenjska LJUBEZEN!!! 

 

Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in 

našli boste počitek svojim dušam! 

Jezus je zadosti za življenje, je vse, ničesar več ne potrebuješ! Molitev je JEZUS. 

Molim, ko iz srca rečem JEZUS, ko stegnem roko k Njemu in rečem Jezus. 

 

Za kaj se gre v življenju?  

Od leta 0 se gre za JEZUSA. (po sv. Frančišku Asiškem) 

Od leta 0.........je vse drugo 0! 

Od leta 0 je JEZUS, vse drugo je 0! 

Toda kar je bilo zame dobiček, to sem zaradi Kristusa začel imeti za izgubo.  

 

Božja beseda je najpotrebnejša hrana za človeka, za vsakega od nas! Božja 

beseda nas ščiti, varuje, poživlja, hrani  našo vest in srce!  

Božja beseda je naša hrana, je najboljša specialiteta.... 

Nikdar je ne zmanjka...kljub recesiji. 

Jezusa nikdar ne zmanjka in Jezus je tudi VSE kar potrebujemo za življenje. 

Samo v Jezusu imamo dosmrtno in posmrtno zagotovljeno preživetje. 

 

Učenci pravijo: Kje naj kupimo kruha, da bi tile jedli? 

...vi jim dajte jesti... 

Vse skozi se nekaj tuhta, išče,... rešitve stisk, problemov, težav, zablod, mladi, 

stari, droga, samomori...... 

Pa tudi kristjani blodimo v nekem iskanju in strahu......rešitev pa je čisto, čisto 

preprosta… v Jezusu, ki živi.  

Čudeže dela dnevno, vedno dela, deluje, podarja svojo božjo pomoč... 

 

Tam kjer je Jezus vse postaja svetlo, odprto, blagoslovljeno, dobro, v ljubezni…. 

Krščanske dežele so neizmerno bolj blagoslovljene dežele, kot druge. Jezusu je 

dopuščeno in ljudje ga vabijo in sprejemajo, da pomaga, da ljudi in družbo 

vodi… V Evropo, v krščanske dežele bi rado prodrlo na milijone nekih 

beguncev. Kdo so ti begunci? Brez te zanesljive, božje, Jezusove Ljubezni je 

vsak človek begunec! Saj ne ve ne kod ne kam. Saj si sam ne zna pomagati. 
 


