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LJUBEZEN, KI… JE ZNAMENJE PRIJATELJSTVA.

3

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).
BERNADETTE
BRAZILIJA

V

mojem mestu še
vedno obstaja zelo
močno razlikovanje
med črnci in belci.
Jezus pravi, da
moramo ljubiti vse,
saj smo bratje.
Ravno zato sem, ko
me je neko dekle
vprašalo, ali jo lahko
peljem do šole,
takoj ponudila prevoz,
ne da bi pomislila,
kakšne barve
je njena koža.

BESEDA ŽIVLJENJA

VOŽNJA Z
AVTOMOBILOM

Ostali sošolci pa so začeli slabo govoriti o meni.
Ko naju moji starši niso mogli peljati do šole,
sva morali célo pot prehoditi peš, saj nama
ni nihče ustavil.
Ona se je počutila izključena in je zato trpela.
Tudi zame ni bilo lahko sprejeti
te pregrade med nami.
Skušala sem ljubiti tudi tiste, ki niso razumeli
mojega ravnanja. Počasi sem opažala, da postaja
prijateljstvo z vsakim od njih še bolj pristno in da
se je veliko sošolcev začelo zbliževati tudi s to
prijateljico.
Izkusila sem, da lahko vsakdo izmed nas začne z
majhnim dejanjem ljubezni graditi lepši in bolj zedinjen
svet.

«ČE SE BOSTE DRŽALI MOJIH ZAPOVEDI, BOSTE
OSTALI V MOJI LJUBEZNI, KAKOR SEM SE TUDI JAZ
DRŽAL ZAPOVEDI SVOJEGA OČETA IN OSTAJAM V
NJEGOVI LJUBEZNI.»
(Jn 15,10)

besede so iz obsežnega govora, s katerim se je Jezus
Teobrnil
na svoje apostole po zadnji večerji. Jasno je videti,

S komentarjem Chiare Lubich - prilagojeno v Centru Gen 3.

KAKO
OSTATI
V NJEGOVI
LJUBEZNI?

LJUBEZEN,
KI PREMAGA

VSAKO

da nam spolnjevanje njegovih zapovedi omogoča ostati
v ljubezni.
»Če me ljubite, se držite mojih zapovedi«.
Jasno je videti, da mora biti ljubezen do Jezusa gibalo,
korenina, iz katere mora rasti spolnjevanje njegovih
zapovedi.

njegovih zapovedi je znamenje, dokaz, da
S polnjevanje
smo njegovi resnični prijatelji; je pogoj, da nam bo tudi
Jezus povrnil in zagotovil svoje prijateljstvo.

Toda zdi se, da hoče povedati še nekaj drugega, to je,
da spolnjevanje njegovih zapovedi ustvarja v nas tisto
ljubezen, ki je prav Jezusova.

ljubezen je bila ljubezen, ki je ozdravljala vse
Jezusova
rane duše in telesa, prinašala mir in veselje vsakemu

srcu, premagovala vsako razdeljenost, tako da je
ponovno vzpostavljala bratstvo in edinost med vsemi.

RAZDELJENOST

Če bomo udejanjali njegovo besedo, bo Jezus živel v nas
in naredil tudi nas za orodja svoje ljubezni.

LJUBITE SE

tem mesecu vzemimo kakšno njegovo besedo, kakšno
V njegovo
zapoved in jo skušajmo prenesti v življenje.

MED SEBOJ,
KAKOR SEM
VAS JAZ LJUBIL

Ker pa je Jezusova nova zapoved nekako srce,
povzetek vseh Jezusovih besed, jo živimo z vso
korenitostjo.

