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LJUBEZEN KOT … IZVIR PRAVE SREČE
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).
PAOLO

o dokaj napornem
šolskem letu, ki sem ga
preživel z novimi
sošolci, sem nestrpno
čakal čas počitnic.

ITALIJA

V sebi sem prepričan, da bom temu povabilu rekel ne!
Bil sem del župnije, ampak nikoli nisem prevzel
nobene konkretne obveznosti.
Nadaljeval sem z raznimi manjšimi hišnimi opravili, a
od časa do časa mi je župnikova ponudba šinila skozi
glavo. V sebi sem našel veliko izgovorov: '‘To je
naloga, ki je nisem še nikoli opravljal; sem še premlad;
bodo že našli druge … ''
V resnici pa nisem bil zadovoljen. V nekem trenutku se
mi je zazdelo, da v meni govori glas: ''Jaz te prosim!''
Jezus, ki sem ga šele nedavno, tudi po besedi
življenja, začel nekoliko bolje spoznavati, me je prosil,
naj ga ljubim v najmanjših dejanjih.

Pričakovali so me
prijatelji iz kampa ob
morju, kamor že več let
zaporedoma hodimo z
mojo družino.
Zazvoni telefon.

BESEDA ŽIVLJENJA

POČITNICE,
KO SEM
SODELOVAL

Na drugi strani se
oglasi župnik, ki me
prosi, če bi bil za cel
mesec animator
skupini mladostnikov.
Vzamem si čas in
odgovorim, da moram
premisliti in pogledati
načrte, ki jih imam s
svojimi starši.

Zvečer sem staršem med pogovorom povedal o
župnikovem predlogu. Ko so me vprašali, kaj si mislim,
sem z veseljem odgovoril, da bom sodeloval in
prestavil odhod na kampiranje.

beseda nam pove nekaj tako pomembnega
T ainsvetopisemska
bistvenega. Predvsem nam govori, da je vir življenja en

»V TEBI JE IZVIR ŽIVLJENJA.«
(Ps 36,10)

S komentarjem Chiare Lubich - prilagojeno v Centru Gen 3.

VIR
VSEGA
DOBREGA

sam in to je Bog. Iz njega, iz njegove stvariteljske ljubezni, se
rojeva vesolje in v njem ustvarja človeku domovanje. On
nam daje življenje z vsemi njegovimi darovi. Zato
spontano naredimo prvi potreben korak: zahvaliti se Bogu
za čuda vesolja in za živega človeka, ki je edino bitje, ki mu zna reči: »V tebi je izvir življenja.«

nam pride na misel: »Kako lepo bi bilo živeti v
V časih
Jezusovem času!« Da, njegova ljubezen je iznašla

način, da je ostal ne le v nekem majhnem kotičku
Palestine, ampak na vseh krajih sveta: navzoč je v
evharistiji. In tam se lahko odžejamo, da hranimo in
prenavljamo svoje življenje.
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izvir, iz katerega naj črpamo živo vodo Božje
Drugi
navzočnosti, je brat, sestra. Vsakega bližnjega, zlasti
SLAVOSPEV
HVALEŽNOSTI

VELIKO JE
NAČINOV,
KJER GA LAHKO
SREČAMO

najbolj ubogega, ki gre mimo nas, če ga ljubimo, ga
moramo imeti ne za prejemnika naše dobrote, ampak za
našega dobrotnika, ker nam prinaša Boga.
Vodnjak, poln vode, je tudi Božja navzočnost v nas. On
nam vedno govori in na nas je, da poslušamo njegov glas, ki je glas vesti.

obstaja poseben trenutek, ko lahko začutimo
V endar
njegovo navzočnost v nas. To je takrat, kadar molimo

in skušamo iti v globino neposrednega odnosa z njim, ki
prebiva na dnu naše duše.
Molitev je kakor globoka vodna žila, ki se nikoli ne
posuši, nam je vedno na razpolago in nas lahko
v vsakem trenutku odžeja.
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