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LJUBEZEN, KI … NAS OSVOBAJA.

1

KAZALEC ZA KNJIGO
ZA OTROKE

iCare postane kazalec za knjigo, ki te spremlja v življenju besede skozi mesec
(op. p. iCare je računalniški program za shranjevanje podatkov).

NICK
NIZOZEMSKA

V

BESEDA ŽIVLJENJA

NA
RAZPOTJU

edno sem zelo ljubil
svobodo. To je zame
pomenilo delati
Tisto, kar mi je bilo
všeč.
Sem strasten ljubitelj
rolkanja in med
poletnimi počitnicami
sem cele dneve
preživljal v parku za
rolkanje.
Skupina prijateljev, s
katero sem rolkal, se je
razdelila in drug o
drugem so začeli
govoriti slabo. Sam
sem se znašel v
skupini, v kateri se je
zelo spremenilo
vzdušje. Začeli so tudi
piti in se drogirati.

Nekateri so pili toliko, da niso mogli več stati na svojih
rolkah.
Drugi, ki so bili vedno pijani, pa so se prepirali z
vsemi.
Jaz takrat še nisem začel piti, ampak mislim,
da ne bi zdržal več dolgo …
Nekega dne je prišla k nam domov mama enega izmed
fantov, ki je opazila nastalo situacijo, da bi na to
opozorila mojo mamo.
Medtem ko so one govorile, sem se zaprl v svojo sobo.
Zavedal sem se, da sem izbral slabo pot - če bi tako
nadaljeval, bi končal zelo slabo.
Bil sem na razpotju in moral sem se odločiti:
ali slediti tem prijateljem ali slediti drugemu prijatelju Bogu. Odločil sem se zapustiti tisto okolje.
Rolkanje še vedno ostaja moj najljubši hobi, ampak
sedaj ne pustim več, da mi drugi postavljajo pogoje,
in se počutim zares svobodnega.

molitvene osmine za edinost kristjanov,
V setednu
Cerkve in cerkvene skupnosti skupaj spominjajo,

«KRISTUS JE
EDINI TEMELJ
CERKVE»
(prim. 1 Kor 3,11)

da je Kristus njihov edini temelj in da bodo samo,
če se bodo oklepale njega in živele njegov edini
evangelij, lahko našle polno in vidno edinost med
seboj.

S komentarjem Chiare Lubich - prilagojeno v Centru Gen 3.

MISLITI
HOTETI
ŽIVETI
KOT ON

NJEGOVA
BESEDA,

KI ŽIVI

naše življenje na Kristusu pomeni biti eno z
Utemeljiti
njim, misliti, kakor misli on, hoteti to, kar hoče on, živeti,
kakor je živel on.

Toda kako naj gradimo na njem,
kako naj bomo zakoreninjeni v njem?
Kako naj postanemo eno z njim?
Tako, da uresničujemo evangelij.
živimo njegove besede, še več, če njegove besede živijo
Čenas,
tako da iz nas naredijo “žive besede”,
smo eno z njim, se ga oklenemo.

V MENI

Če bomo tako živeli, bomo – tako mislimo – pomagali,
da bo edinost med vsemi kristjani postala resničnost.
Kakor telo diha, da živi,
tako duša, da živi, živi Božjo besedo.

LJUBI

beseda nas osvobaja človeških pogojenosti, vliva
Ž iveta
veselje, mir, preprostost, polnost življenja in luč; ker nas

IN DELAJ,
KAR
HOČEŠ

pridružuje Kristusu, nas polagoma spreminja v drugega
Kristusa. »Ljubi in delaj, kar hočeš,« je rekel sveti
Avguštin in s tem nekako povzel načelo evangeljskega
življenja.
ČE LJUBIMO, NE BOMO RAVNALI NAPAK, TEMVEČ
BOMO V POLNOSTI IZPOLNILI BOŽJO VOLJO.

