»Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir,
potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba,
krotkost, samoobvladanje« (Gal 5, 22).

Moja
obveznost,
da ti dam
prostor

Krščanska svoboda ni samo dar, ampak je tudi obveznost.
Najprej je to obveznost, da sprejmemo Duha v svoje srce, mu
pripravimo prostor in v sebi prepoznamo njegov
glas. Chiara Lubich je zapisala:

»Predvsem se moramo vedno bolj zavedati
navzočnosti Svetega Duha v nas: na dnu svojega
srca nosimo neizmeren zaklad, a se tega ne
zavedamo dovolj «.

#KarticaBesedaNajstnikov #05

2
Da bi slišali njegov glas in šli za njim, moramo reči “ne”
[...] skušnjavam, tako da na kratko opravimo z njihovim
zapeljevanjem in rečemo …

> “da” nalogam, ki nam jih je zaupal Bog
Naš trud v družini, v šoli, med prijatelji …

> “da” ljubezni do vseh bližnjih,

Ljubezen, ki ne izključuje nikogar …

> “da” preizkušnjam, na katere naletimo ...

Vsaka težava, če jo ljubimo, lahko postane priložnost …
Če bomo ravnali tako, nas bo Sveti Duh vodil in našemu
krščanskemu življenju vlival moč, mu dajal okus,
prepričljivost, jasnost, vse, kar zaznamuje naše življenje,
če je pristno.«
wordteens.focolare.org
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Takšna naravnanost nam omogoča, da izkusimo tipični sad
Duha: naša človeška narava se vedno bolj usmerja k pravi
svobodi.

Omogoča, da se v nas pojavijo in vzcvetijo
neverjetne sposobnosti in talenti.
Vsako naše dejanje je priložnost, ki je ne smemo
zamuditi , da rečemo “ne” suženjstvu sebičnosti in
“da” svobodi ljubezni.
V okolju, v katerem živimo in delamo, se torej
začnimo pogumno odzivati na našo poklicanost
k svobodi.
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Spodnji del strani izreži po zunanji črti, prepogni po daljši črti, potem pa po krajši!
Spremenila se bo v priročno kartico, ki te bo spremljala v tem mescu.

Takšna naravnanost nam omogoča, da izkusimo tipični sad
Duha: naša človeška narava se vedno bolj usmerja k pravi
svobodi.

Moja
obveznost,
da ti dam
prostor

Omogoča, da se v nas pojavijo in vzcvetijo
neverjetne sposobnosti in talenti.
Vsako naše dejanje je priložnost, ki je ne smemo
zamuditi , da rečemo “ne” suženjstvu sebičnosti in
“da” svobodi ljubezni.
V okolju, v katerem živimo in delamo, se torej
začnimo pogumno odzivati na našo poklicanost
k svobodi.

#KarticaBesedaNajstnikov #05

Krščanska svoboda ni samo dar, ampak je tudi obveznost.
Najprej je to obveznost, da sprejmemo Duha v svoje srce, mu
pripravimo prostor in v sebi prepoznamo njegov
glas. Chiara Lubich je zapisala:

»Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir,
potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba,
krotkost, samoobvladanje«(Gal 5, 22)

centro.rpu@focolare.org

»Predvsem se moramo vedno bolj zavedati
navzočnosti Svetega Duha v nas: na dnu svojega
srca nosimo neizmeren zaklad, a se tega ne
zavedamo dovolj«.

4

2

wordteens.focolare.org

3

Vsaka težava, če jo ljubimo, lahko postane priložnost …
Če bomo ravnali tako, nas bo Sveti Duh vodil in našemu
krščanskemu življenju vlival moč, mu dajal okus,
prepričljivost, jasnost, vse, kar zaznamuje naše življenje,
če je pristno.”1.

> “da” preizkušnjam, na katere naletimo ...
Ljubezen, ki ne izključuje nikogar …

> “da” ljubezni do vseh bližnjih,

Naš trud v družini, v šoli, med prijatelji …

> “da” nalogam, ki nam jih je zaupal Bog
Da bi slišali njegov glas in šli za njim, moramo reči “ne”
[...] skušnjavam, tako da na kratko opravimo z njihovim
zapeljevanjem in rečemo …

