»Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati, svojih
steza me nauči.« (Ps 25, 4).
Če se hočemo na poti zaupati zanesljivemu vodiču, se
spomnimo , da je prav Jezus o sebi rekel:
» Jaz sem pot... «(Jn 14,6) Mlade, ki so se zbrali v Santiagu
de Compostela za Svetovni dan mladih leta 1989, je Chiara
Lubich spodbujala s temi besedami:

HODITI OB DRUGEM
DELITI Z NJIM
VESELJE IN BOLEČINE

»[...] Ko je Jezus sam sebe označil za “pot”,

je hotel reči, da moramo hoditi tako, kakor
je hodil on [...].
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KarticaBesedaNajstnikov#03/18

Lahko bi torej rekli, da se pot, po kateri je hodil Jezus
imenuje ljubezen [...] Ljubezen, ki jo je Jezus živel in
prinesel na zemljo, pa je posebna in enkratna. [...]

To je ljubezen, ki gori v Bogu.. [...] Toda koga naj
ljubimo? Prav gotovo je naša prva dolžnost, da ljubimo
Boga. Nato: da ljubimo vsakega bližnjega. [...]
Od jutra do večera morajo biti vsi naši stiki prežeti s to
ljubeznijo. Doma, na univerzi, v službi, na športnem
igrišču, na počitnicah, v cerkvi, na ulici, vsepovsod
moramo odkrivati različne priložnosti, da ljubimo druge
kakor sami sebe, ko v bratih gledamo Jezusa in nikogar ne
zapostavljamo, pač pa mi prvi ljubimo vse.
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To pomeni, da tako globoko, kot je le mogoče, vstopimo
v dušo drugega, da zares razumemo njegove težave,
njegove zahteve, njegove bolečine, pa tudi njegove
radosti, tako globoko, da bi vse delili z njim. [...]
To nekako pomeni, da postanemo drugi. Tako kot je Jezus,
ki je Bog, iz ljubezni postal človek, kot smo mi. Bližnji tako
čuti razumevanje in olajšanje, saj nekdo z njim nosi njegova
bremena, skrbi in z njim deli mala zadovoljstva.
“Živeti drugega”, “živeti druge”, to je velik ideal, to je
največ, kar lahko naredimo.«
wordteens.focolare.org
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centro.rpu@focolare.org

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.

To pomeni, da tako globoko, kot je le mogoče, vstopimo
v dušo drugega, da zares razumemo njegove težave,
njegove zahteve, njegove bolečine, pa tudi njegove
radosti, tako globoko, da bi vse delili z njim. [...]
To nekako pomeni, da postanemo drugi. Tako kot je Jezus,
ki je Bog, iz ljubezni postal človek, kot smo mi. Bližnji tako
čuti razumevanje in olajšanje, saj nekdo z njim nosi njegova
bremena, skrbi in z njim deli mala zadovoljstva.
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“Živeti drugega, “živeti druge”, to je velik ideal, to je
največ, kar lahko naredimo [...] «.
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Od jutra do večera morajo biti vsi naši stiki prežeti s to
ljubeznijo. Doma, na univerzi, v službi, na športnem
igrišču, na počitnicah, v cerkvi, na ulici, vsepovsod
moramo odkrivati različne priložnosti, da ljubimo druge
kakor sami sebe, ko v bratih gledamo Jezusa in nikogar ne
zapostavljamo, pač pa mi prvi ljubimo vse.

To je ljubezen, ki gori v Bogu. [...] Toda koga naj
ljubimo? Prav gotovo je naša prva dolžnost, da ljubimo
Boga. Nato: da ljubimo vsakega bližnjega. [...]

Če se hočemo na poti zaupati zanesljivemu vodiču, se
spomnimo , da je prav Jezus o sebi rekel:
» Jaz sem pot... «(Jn 14,6) Mlade, ki so se zbrali v Santiagu
de Compostela za Svetovni dan mladih leta 1989, je Chiara
Lubich spodbujala s temi besedami:

Lahko bi torej rekli, da se pot, po kateri je hodil Jezus
imenuje: Ljubezen [...] Ljubezen, ki jo je Jezus živel in
prinesel na zemljo, pa je posebna in enkratna. [...]

»Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati, svojih
steza me nauči.« (Ps 25, 4).

