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LJUBEZEN KOT … NAJVEČJI DAR
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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).

Ž

LUCIO
BRAZILIJA

Glede te odločitve sem bil na začetku ravnodušen,
morda celo nekoliko zadovoljen.

Ko se je vrnil iz šole,
sem, da se ne bi
prepiral, ostal v sobi in
šel iz nje samo, ko sem
slišal loputanje vrat, saj
sem vedel, da je takrat
šel na trening
nogometa.
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POSTAVITI SE
V ČEVLJE
DRUGEGA

BESEDA ŽIVLJENJA

e nekaj časa sem imel
doma velike težave.
Pogosto sem se
prepiral s svojim
mlajšim bratom.

Ravno nogomet je bil
eden izmed razlogov
za prepir v družini, saj
je bil za mojega brata
veliko pomembnejši kot
šola. Tudi rezultati v
šoli so bili temu
primerni. Moji starši so
zato sprejeli odločitev,
da brat preneha s
treningom nogometa.

A v nekem trenutku sem se odločil, da se postavim
v čevlje svojega brata. Torej sem poskušal videti
situacijo z njegovimi očmi.
Najprej sem opazil to, da ni nikoli nihče iz naše družine
šel gledat njegove tekme. Zato sem mami in očetu
predlagal, da Arturju naredimo presenečenje.
Ko je na polovici igre videl, da smo vsi prišli gledat
njegovo tekmo, je bilo videti, kot da je dobil večji zagon
za igro.
Ob koncu tekme nam je prišel naproti vesel in ganjen.
Zanimivo, od tistega dneva naprej smo opazili, da
se bolj trudi pri učenju.
Tudi jaz sem se mu približal s tem, da sem mu
pomagal pri domačih nalogah in da sem postal njegov
navijač!

v svojem evangeliju pripoveduje, da Jezus, potem
J anez
ko je pomnožil hlebe, med drugim reče: »Ne delajte za

»JAZ SEM KRUH ŽIVLJENJA. KDOR PRIDE K
MENI, NE BO LAČEN; IN KDOR VAME VERUJE,
NIKOLI NE BO ŽEJEN.«
(Jn 6,35)

jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in
vam jo bo dal Sin človekov.« (Jn 6,27).
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S komentarjem Chiare Lubich - prilagojeno v Centru Gen 3.

KRUH,
KI NAS ZNA
SPREMENITI
V … LJUBEZEN

PRISPODOBA
KRUHA
KOT NAČIN,
KAKO LJUBITI

KAJ
POMENI
LJUBITI?

JEZUS SE SAM PREDSTAVI KOT RESNIČNI KRUH,
KI JE PRIŠEL IZ NEBES IN GA JE TREBA SPREJETI
V VERI.

-

se že vidi kot kruh. To je torej poslednji namen
Jezus
njegovega življenja tu na zemlji. Biti kruh, da bi ga

uživali. In biti kruh, da bi nam priobčeval svoje življenje,
da bi nas spreminjal vase.
Toda to je največji dar, ki ga hoče Jezus dati človeštvu:
svojo navzočnost v zakramentu evharistije, ki nasiti
dušo in telo in daje polnost veselja zaradi notranje
združitve s Kristusom.

-

kruh nas torej nasičuje z njim že tu na zemlji, dan pa
T anam
je zato, da bi mogli tudi mi tešiti duhovno in tvarno
lakoto človeštva, ki nas obdaja.

ŽIVLJENJE KRŠČANSKE SKUPNOSTI ZARADI EVHARISTIJE
POSTANE JEZUSOVO ŽIVLJENJE, ŽIVLJENJE TOREJ, KI JE
ZMOŽNO DAJATI LJUBEZEN, ŽIVLJENJE BOGA DRUGIM.

-

pomeni “postajati eno” z vsemi, postajati eno v
L jubiti
vsem tistem, kar si drugi želijo, v najmanjših in najmanj

pomembnih stvareh in v tistih, ki so morda za nas malo
pomembne, druge pa zanimajo.
Postajati eno … do te mere, da se bomo pustili pojesti.
TO JE LJUBEZEN, POSTAJATI ENO, TAKO DA SE DRUGI
ČUTIJO NASIČENI Z NAŠO LJUBEZNIJO, POTOLAŽENI,
OLAJŠANI IN RAZUMLJENI.

-

