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LJUBEZEN, KI … JE EDINA MOJA SREČA.

2

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).
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dor se hoče v Braziliji
vpisati na srednjo
šolo, mora pri
šestnajstih letih
opraviti izpit, ki se
imenuje ''vestibular''.
Če izpita ne opraviš,
moraš čakati eno leto
za ponovni poskus.
Zato se učimo kot
nori.
Med učenci je velika
konkurenca, zato
razmišljamo samo o tem
in tudi družina je vpeta v
to. Moji, ki si že
predstavljajo mojo
prihodnost, so zmeraj
razmišljali, kaj bom
delala potem, ko bom
dosegla ta pomembni
cilj.

Sama sem se veliko učila in se trudila po svojih
najboljših močeh, ne zato, da bi dosegla prvo mesto, in
niti zato, da bi opravila test, ampak zato, da bi delala
po Božji volji in ustvarjala zedinjen svet s pomočjo
poklica, ki si ga bom izbrala. To je zelo jasno
odmevalo v meni.
Na tako dolgo pričakovani dan rezultatov sem za čuda
izvedela, da nisem opravila izpita, a kljub temu sem v
sebi čutila mir, saj sem bila prepričana, da sem
naredila svoj delež, ker sem se učila za Jezusa. Tako
sem se lahko z radostjo zabavala s prijatelji, ki jim je
uspelo, in se lahko spet začela učiti … Čez nekaj dni
sem dobila telefonski klic prijateljice, ki mi je rekla:
»Čestitke, Camilla! Veš, sem pogledala na spletno
stran šole, na katero si se vpisala, in sem videla, da so
si trije vpisani premislili, in ti si zasedla prvo prosto
mesto!« Si predstavljate moje veselje! Prepričana sem
bila: Boga sem postavila na prvo mesto in on je
pripravil mesto zame!

Jezusovih blagrih deloma odmevajo tisti blagri, ki so jih
V učenci
že poznali; toda prvič so slišali, da čisti v srcu

«BLAGOR ČISTIM V SRCU,
KAJTI BOGA BODO GLEDALI»
(Mt 5,8)

lahko celo gledajo Boga. Kakšna je torej tista tako
vzvišena čistost, da si zasluži nekaj tako velikega?

S komentarjem Chiare Lubich - prilagojeno v Centru Gen 3.

ČISTI,
ŽE ZARADI
ŽIVLJENJA
PO BESEDI

SRCE
NARAVNANO

LE NA
BOGA

»TI, GOSPOD,
SI MOJA
EDINA
SREČA«

ne očistijo toliko verski obredi, ampak Njegova
Duha
beseda.

Jezusova beseda ni kakor človeške besede.
V njej je navzoč Kristus, kakor je – na drugačen način –
navzoč v evharistiji.
Po besedi Kristus vstopa v nas, in če ji pustimo, da
deluje, nas osvobaja greha in smo zato čisti v srcu.

je torej sad življenja po besedi, po vseh tistih
Čistost
Jezusovih besedah, ki nas osvobajajo tako imenovanih

navezanosti, v katere neizogibno padamo, če naše srce
ni v Bogu in njegovih naukih.
Navezani smo lahko na stvari, na ljudi ali nase.
Toda če je srce naravnano le na Boga, vse drugo
odpade.

pogosto ponavljati: »Ti, Gospod, si moja edina
S kušajmo
sreča«, zlasti takrat, ko bi razne navezanosti rade
pritegnile naše srce k določenim podobam, čustvom in
strastem, ki bi lahko zatemnile gledanje dobrega in nam
odvzele svobodo.

