“Veselite se vedno
v Gospodu.”
(Flp 4,4).
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Tokratna Beseda Življenja
nas nagovarja,
naj bomo veseli!

V srcu jim zazvenijo
besede Chiare Lubich:
“Kristjanovo veselje je
namreč kot sončni
žarek, ki se zasveti v
solzi, vrtnica, ki vzcveti
iz madeža krvi, jedro
ljubezni, ki prikaplja iz
bolečine, zato ... ima
apostolsko moč, kakor
košček raja.”2.

V čem je
skrivnost
prave
sreče?
«Obstaja razlog, zaradi
katerega smo lahko kljub
vsem težavam vedno veseli.

Večja
Sreča
je Dajati
kakor
Prejemati
Ko gledamo okoli sebe,
pogosto ne najdemo
razlogov za vedrost, kaj
šele za veselje!
VEČKRAT KO SMO
RAZOČARANI ZARADI
RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH
SKRBI, DRUŽBENIH KRIVIC IN
NAPETOSTI MED NARODI,
LAHKO IZGUBIMO POGUM
ZA NAŠA ŽRTVOVANJA
IN SE ZAPREMO VASE.

Do tega nas pripelje prav
krščansko življenje, ki ga
vzamemo zares. Po njem v
nas v polnosti živi Jezus; in
kako bi z njim ne bili veseli?

Naša
Doži
vetja:

On je vir pravega veselja, ker
daje smisel našemu življenju,
nas vodi s svojo lučjo in nas
osvobaja slehernega strahu,
bodisi v zvezi s preteklostjo
bodisi strahu pred tistim, kar
nas še čaka. On nam daje
moč, da premagamo vse
težave, skušnjave in
preizkušnje, s katerimi se
srečujemo.»1.

Nedavno se je v Siriji
kljub hudim vojnim
nevarnostim in stiskam
zbrala številna skupina
mladih, da bi si izmenjali
evangeljske izkušnje

Iz tega veselja se rojeva
sposobnost, da druge
prisrčno sprejemamo
in smo si pripravljeni
vzeti čas za tiste,
ki so ob nas.

«Vrstile so se pripovedi o
žgočih bolečinah in
upanju, o junaški veri v
Božjo ljubezen. Ta ali oni
od njih je izgubil vse in
sedaj živi v begunskem
taborišču, drugi je videl
umreti svoje najdražje.

TI MLADI SE MOČNO
ZAVZEMAJO, DA BI SE OKOLI
NJIH PORAJALO ŽIVLJENJE:
PRIREJAJO DOBRODELNE
AKCIJE IN VANJE
VKLJUČUJEJO NA TISOČE
LJUDI, OBNAVLJAJO ŠOLO IN
VRT V SREDIŠČU NEKE
VASICE – TO JE DELO, KI GA
ZARADI VOJNE NI MOGOČE
KONČATI. POMAGAJO
DESETINAM DRUŽIN
BEGUNCEV.

V NAŠIH BRATIH IN
SESTRAH IZ SIRIJE
NAJDEMO SRČNOST PRVIH
KRISTJANOV. V TEJ
STRAHOTNI VOJNI
PRIČUJEJO O ZAUPANJU IN
UPANJU V BOGA LJUBEZEN
IN GA PRENAŠAJO NA
SVOJE TOVARIŠE NA
ŽIVLJENJSKEM
POTOVANJU.

Hvala, Sirija, za ta nauk
živetega krščanstva!».
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