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LJUBEZEN, KI … DAJE VELIKO VESELJE.

6

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).
THIAGO
BRAZILIJA

Z

BESEDA ŽIVLJENJA

ŽIVIM
ZA VSE,
KAR ME
OSREČUJE

našel sem se v razredu,
kjer nihče ni imel želje po
učenju.
V učilnici sem sedel
zadaj in nisem nič
govoril, niti nisem
sodeloval v aktivnostih
različnih skupin, saj me
je bilo strah, da bi se
zapletel v slabo družbo.
Poznal nisem niti imena
fanta, ki je sedel poleg
mene. On pa po drugi
strani ni počel drugega,
kot se igral s telefonom.
Po nekaj dneh sem se
odločil zamenjati razred,
saj se mi je zdelo
nemogoče, da bi v to
okolje prinesel ljubezen.

Nekaj mesecev pozneje sem izvedel, da je moj
prejšnji sošolec, s katerim sem sedel v isti klopi, v
zaporu zaradi hudega zločina. Zame je bil to šok:
tudi jaz sem bil deloma kriv!
In sedaj … koliko idej o tem, kako bi ga lahko ljubil
in mu mogoče pokazal drugačen način življenja,
a nisem niti poskusil - odnehal sem …
»Kaj takšnega,« sem si obljubil, »se ne sme več
zgoditi!« Zato sem začel vzpostavljati odnose s
svojimi sošolci na drugačen način. Začel sem z
lepim »Dober dan!«.
Le neuraden pozdrav, ki pa je lahko tistemu,
ki mu je bil namenjen, dal zagotovilo, da je ljubljen.
Bilo je čudovito! Postopoma so mi nekateri sošolci
začeli govoriti: »Ne veš, kako mi je všeč, da mi rečeš
'Dober dan'. Si edina oseba, ki se lepo obnaša do
mene.«
Sedaj poznam veliko bolje sošolce, ki so z menoj v
razredu, in vidim, da če začnemo z majhnimi
dejanji, lahko spremenimo ne le sebe, ampak tudi
življenje ljudi, ki živijo okoli nas.

se obrača s temi besedami na učence, potem
J ezus
ko jim zaupa nalogo, naj gredo po vsem svetu

»IN GLEJTE: JAZ SEM Z VAMI VSE DNI DO
KONCA SVETA.«
(Mt 28,20)

S komentarjem Chiare Lubich - prilagojeno v Centru Gen 3.

VEDETI, DA
JE POLEG MENE
V VSAKEM
TRENUTKU

NAŠEL
TE BOM
V VSEH
BLIŽNJIH

LJUBEZEN,
KI VEDNO
VSE
POKRIJE

oznanjat njegovo sporočilo.
Dobro se zaveda, da jih pošilja kakor ovce med
volkove in da bodo naleteli na nasprotovanje in
trpeli zaradi preganjanja. Zato jih pri njihovem
poslanstvu noče pustiti samih. Prav v trenutku,
ko odhaja, obljubi, da bo ostal!

je imel pred očmi tudi vse nas, ki bomo morali živeti
J ezus
sredi zapletenega vsakdanjega življenja.
Ker je Jezus učlovečena Ljubezen, je verjetno razmišljal
takole: Rad bi bil vedno z ljudmi, rad bi z njimi delil
vsako skrb, rad bi jim svetoval, rad bi hodil z njimi po
cestah, stopal v hiše in s svojo navzočnostjo oživljal
njihovo veselje.
besede, zadnje, ki jih Jezus govori učencem,
T eoznačujejo
konec njegovega zemeljskega življenja

in hkrati začetek življenja Cerkve, v kateri je navzoč
na mnoge načine: v evharistiji, v njegovi besedi,
v njegovih služabnikih (škofih in duhovnikih), v ubogih,
malih, odrinjenih ... v vseh bližnjih.

živimo, kar nam zapoveduje, zlasti njegovo
Čenovo
zapoved, lahko izkusimo to njegovo navzočnost

tudi zunaj cerkvenih zidov, med ljudmi, na krajih, kjer
živijo, povsod.
To, kar od nas zahteva, je medsebojna ljubezen, ki služi
bratom in jih razume ter z njimi nosi bolečine, skrbi pa
tudi veselje.

