“Ti si, Gospodine,
jedino moje dobro!".
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RIJEČ ŽIVOTA

«Blago čistima srcem:
oni će Boga gledati»
Mt 5, 8
Prilagoñeni komentar Chiare Lubich

Pod povećalom...
Riječ Isusova nije kao ljudske
riječi. Ako joj dopustimo
djelovati, oslobaña nas od
grijeha i čisti nam srce.
Čistoća je plod življene Riječi,
svih onih Isusovih riječi koje nas
oslobañaju od tzv. navezanosti,
koje se mogu odnositi na stvari,
na stvorenja, na nas same.

Ako je srce usmjereno
samo na Boga, sve drugo
pada.

Jesmo li skloni gledati neke
reklamne plakate, časopise,
pratiti neke televizijske
programe?
Ne, recimo mu: “Ti si, Gospodine,
jedino moje dobro" i to će nam
pomoći izići iz samih sebe i
opetovati našu ljubav prema
Bogu.

To će nam pomoći pročistiti
naše nakane i iznova
pronaći nutarnju slobodu.
Življena riječ čini nas
slobodnima i čistima jer
ljubav pročišćuje! Na
poseban način uzajamna
ljubav.

Izdvojeni je pojedinac
nesposoban dugo se
opirati pritiscima svijeta,
dok uzajamna ljubav stvara
struju, sredinu čije je
glavno odličje
upravo prozirnost, čistoća,
zbog prisutnosti Boga
koji jedini može stvoriti
u nama čisto srce.
Evo ploda takve čistoće:
možemo "vidjeti" Boga,
tj. razumjeti njegovo
djelovanje u našem životu,
čuti njegov glas u srcu,
uočiti njegovu nazočnost
tamo gdje se nalazi:
u siromasima,
u euharistiji,
u svojoj riječi,
u bratskom zajedništvu,
u Crkvi.

Stavi jednu “mrlju” svaki put kada si prepoznao/prepoznala Njegovu nazočnost

Kako živjeti ovu Riječ?
Može biti korisno tijekom dana
ponavljati Isusu:

TI SI,
GOSPODINE,
JEDINO
MOJE DOBRO

Kako smo
živjeli…

(Kolum Luis
bija)

Naučio sam gasiti…
Filmovi koje sam gledao često su bili
puni ružnih scena. Mislio sam da ću u
tim prizorima pronaći odgovore na
svoja pitanja i na radoznalost što sam
je osjećao u sebi, ali naprotiv, sumnje
o svemu su se samo povećavale.
Znao sam da ne činim dobro, ali
sam svejedno nastavio. Nisam više
pozorno učio, a u školi sam počeo
dobivati slabe ocjene. To je dovodilo
do napetosti i prepirke s roditeljima.
Zatim, na jednom susretu Djece za
jedinstvo, sjetio sam se da samo
čisti srcem vide Boga. Razumio sam
da ako želim biti doista slobodan,
trebam početi gasiti televizor. Od tog
trenutka nisam više gledao takve
filmove. Osjetio sam se laganim
iznutra, kao da sam skinuo težak teret.
Ne gledati televiziju sada je za mene
svaki put prilika da ljubim.
Pošalji svoja iskustva na forum:

www.teens4unity.net

