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»Ljubi Gospoda,
svojega Boga, z vsem
svojim srcem, z vso
svojo dušo in z vsem
svojim mišljenjem.«

ODGOVOR NA NJEGOVO
LJUBEZEN.
Tudi mi se lahko pogosto
pogovarjamo z njim, mu povemo za
vse svoje potrebe, namene, načrte
in mu vedno znova zagotavljamo
svojo izključno ljubezen.
Tudi mi hočemo komaj čakati na
trenutek, da vzpostavimo globok
stik s Njim s pomočjo molitve, ki
je dvogovor , občestvo, GLOBOK
PRIJATELJSKI ODNOS.

(Mt 22,37)
V globino...

»Katera je največja zapoved v
postavi?« Jezus odgovori na
izviren način tako, da združi
ljubezen do Boga z ljubeznijo
do bližnjega. Njegovi učenci
nikoli ne bodo mogli ločiti
teh dveh ljubezni, kakor pri
drevesu ne moremo ločiti
korenin od krošnje: bolj ko
ljubijo Boga,
večjo ljubezen imajo do bratov
in sester;
bolj ko ljubijo brate in sestre,
bolj poglabljajo ljubezen do
Boga.

Ali je tako tudi s teboj?

Kako naj torej živimo to
Jezusovo zapoved?
Vsekakor tako, da imamo z Bogom
sinovski in prijateljski odnos, toda
predvsem tako, da delamo tisto, kar
hoče on. Naša naravnanost do Boga
naj bo kakor Jezusova: bodimo
vedno obrnjeni k Očetu, poslušajmo
ga, bodimo mu pokorni, da izvršimo
njegovo delo, samo tisto in ne
drugega.

Tako smo v celoti pri
tem, kar zahteva od nas
v sedanjem trenutku.
Govorimo, telefonirajmo,
poslušajmo, pomagajmo,
študirajmo, molimo, jejmo,
spimo, izpolnjujmo
njegovo voljo, ne da bi
skrenili; delajmo dejanja,
ki bodo celostna, čista,
popolna, narejena z vsem
srcem, vso dušo in vsem
mišljenjem.
Edino gibalo vsakega
našega dejanja naj bo
ljubezen, da lahko v
vsakem trenutku dneva
rečemo: “Da, moj Bog, v
tem trenutku,
v tem dejanju te ljubim z
vsem srcem, z vsem
svojim bitjem.”

Samo tako
lahko
rečemo,
da ljubimo
Boga, da mu
vračamo njegovo
ljubezen
do nas.

Kot se je zgodilo : Labibu
z Bližnjega vzhoda
Nekega dne sem na cesti srečal

NAŠE IZKUŠNJE PO SVETU

BŢ
BESEDA ŢIVLJEJNA

S komentarjem Chiare Lubich, prirejeno v Centru gen 3

LJUBEZEN,
KI ODGOVARJA
NA LJUBEZEN

Mi lahko ljubimo Boga , ker
nas je On ljubil prvi:
ljubezen, ki nam je
zapovedana, je torej

“In to pomeni
dobro in
v celoti
opraviti to,
kar Bog hoče
od nas.”

starko: bila je slepa in je zelo težko
hodila. Zame je ta oseba bila Jezus,
ki ga želim ljubiti, zato sem se ji
približal, jo prijel za roko in jo
pospremil domov.
Spet drugič smo igrali nogomet in v
moji skupini je bil deček več, ki je
čakal, da bi mu kdo prepustil
prostor. Takoj sem pomislil, kako bi
bilo meni, če bi bil na njegovem
mestu in bi si zelo želel, da mi kdo
omogoči, da igram. Brez oklevanja
sem stekel do njega in mu dal svojo
majico, da se je lahko vključil v igro.
Ko smo bili nekega dne pri mojem
dedku, sem med družinskim kosilom
slišal, da so govorili o mojem stricu,
ki je bil bolan. Po kosilu sem prosil
svoje starše, da bi ga smel obiskati v
bolnišnici.
Ko s pomočjo drugih, ki me opogumljajo, da ljubim Boga z vsemi
močmi, ţivim tako, vedno izkušam
zelo veliko veselje!

