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LJUBEZEN, KI … PRINAŠA MIR.

5

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).
WILLIAM
KOLUMBIJA
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ekega dne, ravno ko
sem se odpravljal na
igrišče, me je mama
prosila, če ji lahko
pomagam. Takrat sem
takoj odgovoril ''da''. V
sebi sem našel moč,
da ljubim.
Čutil sem, da moram
začeti z majhnimi
konkretnimi dejanji –
med prijatelji,
v družini …

BESEDA ŽIVLJENJA

ŽIVIM
ZA VSE,
KAR ME
OSREČUJE

Ljubiti vse v vsakem
trenutku me resnično
osrečuje.

Ni vedno lahko. Včasih obupam in se ustavim, ne
zmorem iti naprej. A vem, da je to pot, ki sem jo izbral,
in to mi daje moči, da vstanem in začnem spet ljubiti.
Nekoč sem bil povsem na tleh. Zaradi nesporazuma
se je zrušil prijateljski odnos s sošolko.
Nisem več vedel, kako ga naj pridobim nazaj.
Skušal sem jo razumeti, se zanimati za stvari, ki so
ji všeč … Čez čas sva ponovno vzpostavila
normalen odnos.
Po zaslugi veliko majhnih doživetij, s katerimi se
srečujem vsak dan, sem spoznal, da je včasih
dovolj že nasmeh, telefonski klic ali beseda, da
ljubezen okuži tudi ostale.
Zadnje čase sem pridobil pravo moč ljubezni tako,
da sem postavil Boga Ljubezen na prvo mesto.
S tem je zrasel tudi moj odnos z Bogom.
Odnos z Bogom, takšen kot ga imam sedaj, mi daje
večjo gotovost in me bolj osrečuje.

smrtjo svojega Sina na križu nam je dal Bog največji
S dokaz
svoje ljubezni. Po Kristusovem križu nas je Bog

«... ZARADI KRISTUSA VAS PROSIMO:
SPRAVITE SE Z BOGOM»
(2 Kor 5,20)

spravil s seboj.

S komentarjem Chiare Lubich - prilagojeno v Centru Gen 3.

LJUBEZEN,
KI NE OSTANE
ZAPRTA
V NAS

SEM ODPRT
IN POUDARJAM
POZITIVNE
VREDNOTE

Ta temeljna resnica naše vere je tudi danes zelo
aktualna. To je razodetje, ki ga pričakuje vse človeštvo:
da je Bog vsem blizu s svojo ljubeznijo in da vsakega
goreče ljubi.
nam je dal nalogo, da pripeljemo še druge do sprave z
Bog
njim. Vsakemu kristjanu je namreč zaupal veliko
odgovornost, da priča o Božji ljubezni do vseh
ustvarjenih bitij.

Vsako naše ravnanje bi moralo pomagati, da bi ljudje
verjeli v to resnico, ki jo oznanjamo.

Kristusovem imenu” pomeni “namesto njega”. Kako?
“V Da
živimo z njim in kot on. Ljubímo se, kakor nas je on

ljubil, ne da bi se zapirali vase in negovali predsodke.
Bodimo odprti, sprejemajmo in cenimo pozitivne
vrednote našega bližnjega ter bodimo pripravljeni dati
življenje drug za drugega. To je najodličnejša Jezusova
zapoved, razpoznavno znamenje kristjanov, ki velja še
danes, kakor je veljalo v času prvih Jezusovih učencev.

VSAKDO

Ž iveti to besedo pomeni postati tisti, ki prinašajo spravo.

IZMED NAS

Tako bo vsako naše dejanje, vsaka naša beseda, vsako
naše razpoloženje – če bo vse prežeto z ljubeznijo – tako,
kakršno je bilo Jezusovo.
Kakor on bomo prinašali veselje in upanje, soglasje in
mir, to je svet, spravljen z Bogom, ki ga vse stvarstvo
pričakuje.

PRINAŠA
VESELJE

