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Lahko odrežeš in prepogneš, tako dobiš koristen kazalec za knjigo.

9
V naši deželi
je tako, da
na koncu šolskega
leta najboljši učenec
vsakega razreda
prejme štipendijo.

Letos sem bil najboljši v
razredu in sem imel
pravico do štipendije.

V mojem razredu je
bil sošolec, ki se je
uvrstil na drugo
mesto, siromašen.
Ker ni prejel
štipendije in je bila
v družini težka
ekonomska
situacija, ni mogel
nadaljevati šolanja.

Kakor puščava vzcveti
šele po obilnem deževju,
tako morejo
semena, ki so bila v nas
položena pri krstu,
vzkliti le, če jih zaliva
Božja beseda.

Vsako dejanje ljubezni do
našega bližnjega je
požirek tiste vode.
Da, kajti ta tako živa in
dragocena voda ima to
posebnost, da privre iz
našega srca vsakokrat,
ko ga odpremo ljubezni
do vseh. Ta Božji izvir
prinaša toliko vode,
kolikor se iz njegove
globine z majhnimi ali
velikimi dejanji ljubezni
napajajo drugi.

Odprimo svoja srca
ljubezni do vseh.
Kako?
Glejmo na dogodke, ki
se zgodijo prek dneva,
in se vprašajmo: kaj bi
storil Jezus, če bi bil na
mojem mestu?

Sedaj razumemo: da ne bi
mi trpeli žeje, moramo
darovati drugim živo vodo,
ki jo črpamo iz Njega v nas
samih.

Ko je napočil čas za vpis v
naslednje šolsko leto, je
moj oče prejel dar Božje
previdnosti za moj študij
in to me je napolnilo z
veseljem in mirom tudi
zato, ker sem bil
prepričan, da sem živel
Božjo voljo, ki je vedno v
tem, da ljubim druge.

Vsak trenutek, ko se
trudimo živeti evangelij,
je kaplja žive vode, ki jo
popijemo.

Včasih bo zadoščala že
beseda, nasmeh ali
preprosto znamenje
solidarnosti z drugimi, da
bomo znova občutili
polnost, globoko
zadovoljstvo, izliv veselja.
In če še naprej dajemo,
bo ta vodnjak miru in
življenja daroval vodo
v vse večjem obilju in
ne bo nikoli usahnil.

Lahko si pripravimo
veliko vprašajev in jih
postavimo tja, kjer
pogosto smo:
doma, pri računalniku,
na motornem kolesu
ali kolesu, pri knjigi …
To nam bo pomagalo
živeti in se spomniti na
odločitev, ki jo hočemo
sprejeti.
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