LJUBITI
V VSAKEM
TRENUTKU
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Njegova ljubezen nas bo
spremenila in nam dala
moči, da mu odgovorimo,
dala nam bo pogum, da
gremo za njim.

Za vsakega ima
posebno ljubezen,
poseben ţivljenjski
načrt, poseben klic.

Kako naj se
odzovemo vabilu?
Tako, da delamo tisto, kar
Bog hoče od nas v sedanjem
trenutku, saj to vedno prinaša
tudi posebno milost.
V tem mesecu si torej
prizadevajmo, da se odločno
predajamo Božji volji; da se
darujemo bratu ali sestri, ki ju
moramo ljubiti, delu, študiju,
molitvi, počitku, dejavnostim, ki
jih moramo izpolniti.

»Hôdi za menoj!«
(Mt 9,9 )

V globino ...
Jezus je skozi stoletja še
naprej vabil k hoji za njim
može in žene vseh
narodov in ljudstev.
To dela tudi danes: je v
našem ţivljenju, z nami
se srečuje na različnih
krajih, na različne
načine in nas vedno
znova vabi, naj hodimo
za njim. Vabi nas, naj
bomo z njim, ker hoče z
nami vzpostaviti oseben
odnos, hkrati pa nas vabi,
naj sodelujemo z njim pri
velikem načrtu novega
človeštva.

TO ČUTIMO V
SVOJEM SRCU
PO NAVDIHU SVETEGA
DUHA, PO DOLOČENIH
OKOLIŠČINAH,
NASVETU ALI NAMIGU
NEKOGA, KI NAS IMA
RAD …
Čeprav se razodeva na
najrazličnejše načine, vabi z
istimi besedami:
»Hôdi za menoj!«

Kot se je zgodilo
Klarenci iz Avstralije

Naučimo se v globini srca
poslušati glas Boga, ki nam
govori tudi po glasu vesti:
razodel nam bo, kaj hoče od
nas v vsakem trenutku, in
bodimo pripravljeni žrtvovati vse,
da bi to izpolnili.

»DAJ NAM, DA
TE LJUBIMO,
O BOG,
VSAK
SEDANJI
TRENUTEK
Z VSEM SRCEM,
Z VSO DUŠO
IN Z VSEMI MOČMI V
TISTEM, KAR JE TVOJA
VOLJA.«
To je najboljši način
naše hoje za Jezusom.

NAŠE IZKUŠNJE PO SVETU

BŢ
BESEDA ŢIVLJENJA

S komentarjem Chiare Lubich, prirejeno v Centru gen 3

Zanj niso pomembne naše
slabosti, naši grehi, naša beda.
On nas ljubi in nas izbere
takšne, kakršni smo.

Ko sem se nekega dne vrnila iz šole, mi je za
učenje ostalo le malo časa. Bila sem zelo utrujena
in poleg domače naloge sem morala opraviti tudi
gospodinjska dela.
Takoj sem povečerjala, pomila posodo in naredila
še druga dela, ki so me čakala.
Potem sem se šla hitro učit, ker sem morala
naslednjega dne oddati nalogo iz zgodovine, ki je
bila pomembna za končno oceno v spričevalu. Zato
mi je bilo veliko do tega, da dobim dobro oceno.
Medtem ko sem se učila, me je mlajša sestrica
prosila, da ji pomagam pri nalogi.
Trikrat me je prosila in trikrat sem ji dogovorila z
“ne”. Potem pa sem pomislila, da je to priložnost, da
se darujem in ljubim.
Tako sem prenehala skrbeti za svojo nalogo in sem
dvajset minut delala s sestrico.
Na koncu sem bila srečna, da sem to storila.
Nato sem se vrnila k svoji nalogi iz zgodovine: ura
je bila že 22.30 in manjkale so mi še tri strani.
Jezusa sem prosila, naj mi pomaga napisati dober
sestavek. Nalogo sem končala v 15 minutah in
nisem več skrbela. Šla sem spat, naslednji dan pa
sem nalogo izročila.
Bila sem presenečena, ko sem dobila najvišjo
oceno, učiteljica pa mi je rekla, da ni nikoli poznala
oseb, ki bi imele takšne zamisli, kot so bile moje.
Šla sem k maši in sem svojo oceno darovala
Jezusu: sledila sem mu tako, da sem živela njegovo
voljo, On pa mi je pomagal.

