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LJUBEZEN KI, … JE ZA VSAKOGAR.
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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).
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Opazil sem namreč, da tudi če je poznal odgovore na
vprašanja, je bil večkrat tako negotov vase, da ni
mogel niti govoriti.

onudil sem se,
da bom v razredu
sedel poleg
sošolca,
ki mu je bilo zelo
težko slediti
uram biologije,
zato da bi mu
pomagal med
razlago in
da bi ga
spodbujal med
spraševanjem.

Čez nekaj časa so se njegove ocene izboljšale, in
ker je imel težave tudi pri kemiji, sva uporabila isto
tehniko tudi pri tem predmetu.
Ko je drug sošolec videl pozitivne učinke, je vprašal
učiteljico, če bi lahko tudi on sedel poleg mene na
strani, kjer je bilo še prosto mesto.
Učiteljica se ni samo strinjala z njim, ampak je celo
prevzela to strategijo za pomoč učencem, ki imajo
težave pri pouku. Sedaj sedijo vsi poleg nekoga, ki
jim lahko pomaga, da lažje sledijo pouku.

BESEDA ŽIVLJENJA

ZMAGOVALNA
STRATEGIJA

Jezus govori pred svojim trpljenjem. Tedaj ima
T ako
namreč poslovilni govor, ki je njegova oporoka, katere

»NOVO ZAPOVED VAM DAM,
DA SE LJÚBITE MED SEBOJ;
KAKOR SEM VAS JAZ LJUBIL,
TAKO SE TUDI VI LJUBÍTE MED SEBOJ« (Jn 13,34).

del so te besede.
Pomisli, kako so zato pomembne!
Če že tistega, kar pove pred svojo smrtjo oče, ne
pozabimo več, kaj bomo rekli šele za besede Boga?
Zato jih vzemi zares in skupaj jih skušajmo doumeti.

S komentarjem Chiare Lubich - prilagojeno v Centru Gen 3.

POGLEJ,
KJE
JE NAVZOČ
JEZUS

PO ČEM
SE
RAZLIKUJEJO
KRISTIJANI

MEDSEBOJNA
LJUBEZEN
USTVARJA
EDINOST

je navzoč na primer v zakramentalnih dejanjih:
J ezus
navzoč postane pri maši v evharistiji.

A navzoč je tudi tam, kjer živijo v medsebojni ljubezni.
Rekel je namreč: »Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem
imenu (in to je mogoče v medsebojni ljubezni), tam sem
jaz sredi med njimi.«
Učinkovito je torej lahko navzoč v skupnosti, katere
globoko življenje temelji na medsebojni ljubezni.

hočeš torej najti pravo znamenje, da so Kristusovi
Čeučenci
pristni, če hočeš spoznati, po čem se razlikujejo
od drugih, moraš to znamenje odkriti v uresničeni
medsebojni ljubezni.
Po tem znamenju prepoznamo kristjane.
In če ga ni, svet v Cerkvi ne bo odkril Jezusa.

edinosti?
K aj»...padajebisad
bili vsi eno,« pravi naprej Jezus, »... da bo svet
veroval.«

KER EDINOST RAZODEVA KRISTUSOVO NAVZOČNOST,
POTEGNE SVET, DA GRE ZA KRISTUSOM. SPRIČO
EDINOSTI, SPRIČO MEDSEBOJNE LJUBEZNI SVET VERUJE
VANJ.

