Ko sem zapuščal lokal, se
je neki moj prijatelj
odločil, da bo šel z mano.
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Kakšen je najin načrt?
Ogled mesta.
“Živjo, sem Marcus
iz Nemčije.
Pred kratkim sem bil
s svojim razredom zaradi
študija v nekem
evropskem mestu.
Bili smo v nekem lokalu,
ko so moji sošolci začeli
piti alkoholne pijače
in kaditi.

Merim visoko!

Iz komentarja Chiare Lubich – prilagojeno v Centru gen 3

Pravilo življenja

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

Njihovo način mi ni bil
všeč in odločil sem se, da
bom odšel in se ne bom
udeleževal njihovih
večerov.
“Norčevali se bodo iz
mene – sem pomislil –
toda nisem sam: mnogi v
svetu hodijo proti toku
tako kot jaz.”

Naslednji večer smo z
vsem razredom skupaj
kritično premlevali
različne izbire.

“Iščite to, kar je zgoraj.”
Ta beseda življenja
nas spodbuja, naj živimo
vrednote, ki jih je na zemljo
prinesel Jezus, in zanje vneto
pričujemo v svojem okolju:
to so duh sloge in miru,
služenja bratom, duh
razumevanja in odpuščanja,
poštenosti, pravičnosti,
poštenega opravljanja
svojega dela, duh zvestobe,
čistosti, spoštovanja življenja
itd.

Naši sošolci niso
spremenili svojega
pogleda, niti se niso
priključili najinim
alternativnim večerom,
ki sva si jih zamišljala
skozi ves teden, a so naju
spoštovali.

Kaj bi ti storil
na mojem
mestu?

Smo pa izpostavljeni
tisočerim nevarnostim,
težavam in skušnjavam,
zaradi katerih lahko
začnemo omahovat in ki
lahko ovirajo naše
potovanje ali ga celo
usmerijo proti napačnim
ciljem.

Te besede nam povedo, da
obstaja svet,
v katerem kraljujejo prava
ljubezen,
polno občestvo,
pravičnost, mir, svetost,
veselje;
svet, kamor ne moreta
vstopiti greh
in pokvarjenost;
svet,
kjer popolno izpolnjujejo
Očetovo voljo.

V ta Kristusov svet,
pravi sveti Pavel,
nismo samo
poklicani, temveč
mu že pripadamo

Da ne bo vse skupaj ostalo
nedoločeno, uresničujmo
ta mesec tisto Jezusovo
postavo, ki nekako
povzema vse druge:
glejmo v vsakem bratu
Kristusa in mu služimo.

Komu se še ni
zgodilo, da bi zunaj,
na ulici, zunaj cerkve
ali trgovskih središč
srečal osebe, ki
prosijo miloščine?
To je priložnost, da
ne gremo mimo njih
neprizadeti.
Preprost nasmeh in
pozdrav je lahko že
prvi korak.

Kaj naj storim za tiste
sošolce, ki imajo
težave pri učenju?
Sem kdaj pomislil, da
bi se učili skupaj?
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