2) «Jezusove besede moramo sprejeti s
preprostostjo otrok in jih uresničevati v vsej
njihovi čistosti in jasnosti, v njihovi moči in
korenitosti, da bi bili takšni učenci, kakršne
hoče On, torej učenci, ki so enaki učitelju –
so drugi Jezus in razkropljeni po svetu.
Ali obstaja še kakšna večja in lepša
pustolovščina?».1
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Chiara Lubich je leta 1992 svetovala:

«V Jezusu je bila vidna globoka edinost med
ljubeznijo do nebeškega Očeta in ljubeznijo do
ljudi, njegovih bratov. Njegove besede so bile
popolnoma skladne z njegovim življenjem. In
vse to je očaralo in privlačilo.»1
Taki smo lahko tudi mi. Kako?

1) Odpreti naše oči in naše roke
za potrebe bratov.
3

#KarticaBesedaNajstnikov #09
«S krotkostjo sprejmite vsajeno besedo,
ki ima moč,
da reši vaše duše.» (Jak 1, 21)

Jakob, pomembna osebnost v jeruzalemski
Cerkvi, vernikom priporoča skladnost med
verovanjem in življenjem.
Božja beseda ima namreč moč, da naš vsakdan
spreminja v zgodbo o osvobajanju iz osebnega
in družbenega zla, pričakuje pa naš osebni in
zavestni pristanek, čeprav je nepopoln,
krhek in nikoli dokončen.
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Odreži in prepogni, nastala bo praktična kartica, ki te bo spremljala ta mesec.

2) «Jezusove besede moramo sprejeti s
preprostostjo otrok in jih uresničevati v vsej
njihovi čistosti in jasnosti, v njihovi moči in
korenitosti, da bi bili takšni učenci, kakršne
hoče On, torej učenci, ki so enaki učitelju –
so drugi Jezus in razkropljeni po svetu.
Ali obstaja še kakšna večja in lepša
pustolovščina?».1
1

Ch. Lubich, Čudovita pustolovščina, Novi svet 28 [1992], 3, str. 12.
wordteens.focolare.org

4

centro.rpu@focolare.org

Chiara Lubich je leta 1992 svetovala:

«V Jezusu je bila vidna globoka edinost med
ljubeznijo do nebeškega Očeta in ljubeznijo do
ljudi, njegovih bratov. Njegove besede so bile
popolnoma skladne z njegovim življenjem. In
vse to je očaralo in privlačilo.»1
Taki smo lahko tudi mi. Kako?

1) Odpreti naše oči in naše roke
za potrebe bratov.
3

#WordTeensCard #09
#KarticaBesedaNajstnikov #09
«S krotkostjo sprejmite vsajeno besedo,
ki ima moč,
da reši vaše duše.» (Jak 1, 21)

Jakob, pomembna osebnost v jeruzalemski
Cerkvi, vernikom priporoča skladnost med
verovanjem in življenjem.
Božja beseda ima namreč moč, da naš vsakdan
spreminja v zgodbo o osvobajanju iz osebnega
in družbenega zla, pričakuje pa naš osebni in
zavestni pristanek, čeprav je nepopoln,
krhek in nikoli dokončen.

2

