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Ozri se
okrog sebe
3. triada
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EVANGELJSKI ODLOMEK (Mt 9, 27–31)
Ko je jezus odhajal od tam, sta šla za njim
dva slepa in vpila: »Davidov sin, usmili se
naju!« Ko je stopil v hišo, sta slepa prišla k njemu. Jezus ju vpraša: »Ali verujeta, da morem
to storiti?« »Da, Gospod,« mu odvrneta. Tedaj
se je dotaknil njunih oči in rekel: »Zgôdi se
vama po vajini veri!« In oči so se jima odprle.
Jezus jima je potlej strogo naročil: »Glejta, da
nihče ne zve!« Ko sta pa odšla, sta pripovedovala o njem po vsej tisti deželi.

KRATKO BRANJE: ISKALEC
Kratka zgodba argentinskega avtorja Jorgeja Bucaya

To je zgodba o človeku, ki bi ga poimenoval
iskalec. Iskalec je človek, ki išče, ne nujno
človek, ki najde. Prav tako ni nujno človek, ki
ve, kaj išče; je preprosto človek, čigar življenje
je iskanje.
Nekega dne je iskalec začutil, da se mora
odpraviti v mesto Kammir. Tedaj je že vedel,
da mora takšne občutke, ki so izhajali iz
neznane točke v njem samem, nujno ubogati,
zato je pustil vse in odšel na pot.
Po dveh dneh hoda po prašnih cestah je v
daljavi zagledal Kammir. Malo pred mestom

je njegovo pozornost pritegnil grič desno
od poti. Bil je čudoviti zelen, poln prelepega
drevja, ptic in cvetja, vseokrog pa ga je obdajala nekakšna nizka ograja iz zglajenega lesa.
Bronasta vratca so ga vabila, naj stopi naprej.
Nenadoma je začutil, da Kammir izginja iz
njegovega spomina, in podlegel je skušnjavi,
da bi si za trenutek odpočil na tistem kraju.
Iskalec je stopil skozi vrata in začel počasi
hoditi med belimi kamni, posejanimi tu in
tam med drevjem. Njegove oči so kot metulji
obletele vsako podrobnost tega živopisnega
paradiža. Njegove oči so bile oči iskalca; morda je zato na enem od kamnov opazil napis ...
»Abdul Tareg. Živel je 8 let, 6 mesecev,
2 tedna in 3 dni.«
Kar malo se je zdrznil, ko je spoznal, da kamen
ni bil navaden kamen; bil je nagrobni kamen.
Postalo mu je hudo, da je na tem kraju pokopan tako majhen otrok. Ko se je ozrl naokrog,
je opazil, da je tudi na sosednjem kamnu
napis. Stopil je bliže in ga prebral ...
»Jamir Kalib. Živel je 5 let, 8 mesecev in
3 tedne.«
Iskalca je strašno pretreslo. Ta prelepi kraj je
bil pokopališče, in vsak kamen je označeval
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grob. Začel je prebirati nagrobnike, drugega
za drugim. Na vseh je bil podoben napis: ime
in natančna starost umrlega. Prava groza
pa ga je doletela ob spoznanju, da je tisti, ki
je živel najdlje, doživel komaj dobrih enajst
let. Prevzet od strašne bolečine je sedel in
se razjokal. Mimo je prišel pokopališki čuvaj.
Stopil je k iskalcu. Nekaj časa ga je molče
gledal, kako joka, potem pa ga je vprašal, ali
joka za svojcem.

ČAS ZA RAZMIŠLJANJE

»Ne, za nikakršnim svojcem,« je odgovoril
iskalec. »Kaj se dogaja v tem mestu? Kakšna
groza je zadela to mesto? Zakaj je tu pokopanih toliko otrok? Kakšno strahotno prekletstvo visi nad temi ljudmi, da so morali
postaviti otroško pokopališče?!«

Dobro mi je, ko se ustavim ob premišljevanju lepe pokrajine. Dobro mi je tam, ne da
bi moral še kaj storiti. Samo Bog in jaz, nič
drugega. Ljubiti sam sebe. Živeti trenutek.
Čutiti se živega.

Starec se je nasmehnil in rekel: »Lahko ste
mirni. Nikakršnega prekletstva ni. To je stara
šega, ki jo imamo. Naj vam povem. Ko pri
nas mladenič dopolni petnajst let, mu starši
podarijo knjižico, kot je ta, ki jo imam obešeno za vratom. In po našem izročilu vsakič,
ko v čem zelo uživamo, odpremo knjižico in
zapišemo na levo, v čem smo uživali, in na
desno, koliko časa je trajal užitek. Spoznali
ste dekle in se zaljubili vanjo. Kako dolgo sta
trajala tista neznanska strast in užitek v tem,
da jo poznate? En teden? Dva? Tri in pol? In
vzhičenje ob prvem poljubu, čudoviti užitek
prvega poljuba… Kako dolgo sta trajala?
Poldrugo minuto, kolikor je trajal poljub?
Dva dni? Teden dni? Pa nosečnost in rojstvo
prvega otroka? Pa poroka prijateljev? Pa potovanje, ki ste si ga najbolj želeli? Pa snidenje
z bratom, ki se je vrnil iz daljne dežele? Koliko
časa je trajal užitek v tem dogajanju? Nekaj
ur? Nekaj dni? Zato si zapišemo v knjižico
vsak trenutek, ki smo ga užili. Vsak trenutek.
In ko človek umre, po naši šegi odpremo
njegovo knjižico in seštejemo čas užitka, da
ga zapišemo na nagrobnik. Kajti to je za nas
edini in resnični čas, ki smo ga zares ŽIVELI.«

Včasih v življenju tako hitim, da se nisem
sposoben zadržati in občudovati lepoto.
V majhnih vsakodnevnih stvareh nisem
sposoben videti skritega Boga. Jezus pa
opazuje ranjene. Prav tako opazuje jezero,
polje, nebo. In me vabi k temu, da bi se zaustavil, opazoval in sanjal. Prosi me, naj se za
trenutek ustavim sredi svojih skrbi, dvignem
oči in se ozrem naokrog.

Oči se mi napolnjujejo z mirom. Čutim potrebo, da se ustavim in osredotočim pogled.
Da sem tukaj tako kot sem, v vsej preprostosti. Iz tega sledi vaja v resnični ljubezni: s
kom sem sposoben v tišini opazovati in premišljati o življenju, ne da bi moral obenem
počenjati še kaj posebnega?
Dobro mi je opazovati morje, mrak, gozd,
stoječ na visoki gori. Dobro mi je, ko nekje
preprosto SEM.
Molitev je zelo povezana s tem, da se soočim
z Bogom in on z menoj. Želim se naučiti
opazovati in se zaustaviti. Zanima me, kako
je Jezus navduševal ljudi, žejne in hrepeneče
po zveličanju, da bi opazovali lepoto, lepoto
širnega neba.
Jezus zdaj gleda Očeta v vsej lepoti, ki jo
premore svet. In opazuje, kako Oče oblači
lilije, kako hrani ptiče. Tudi meni Bog poklanja življenje, njegovo, Božje življenje. In zato
sem kakršen sem, tako kot lilije in ptiči. Ne,
ker sem se sam zaželel takega, niti, ker bi se
sam takega ustvaril.
Zanj sem najbolj ljubljen, pravzaprav sem
Njegov ljubljenec. Njegova nežnost se

pretaka skozme, ker sem Njegov otrok. On
me je ustvaril in me ljubi. In zato si želim
preprosto samo biti z njim.

sam. Da bi opazoval to, kar je On videl.

Kateri je moj najljubši kraj, kjer rad premišljujem? Na katere pretekle dogodke svojega
življenja sem se spomnil ob opazovanju
nečesa, za čimer stoji Bog, ki to ustvarja,
čuva, ohranja?

Jezus bi ustavil svoj pogled na majhnih
stvareh in bi videl sledi Očeta za vsem. Tudi
jaz bi rad znal tako opazovati, tako premišljevati, se tako zaustaviti in uživati mir. Tudi
jaz bi rad znal videti Boga skritega v tolikih
podrobnostih vsakega dneva, v lepoti stvari,
v mojih bližnjih.

Jezus je imel svoje priljubljene kraje odmika,
v gorah, ob jezerih, na poti. Ko sem bil sam v
Sveti deželi, sem odkril votlino v bližini jezera. Menda se je sem Jezus odmaknil, da bi v
tišini molil. Tukaj je premišljeval, kontempliral. Tukaj je sanjal. Tukaj sem se zadržal tudi

Ne želim izgubiti antene svoje duše. Prosim
Jezusa, da mi podari svoj dar za občutljivo
opazovanje in použivanje trenutka. Da bi
znal zadržati svoj korak. Utihniti, se umiriti
in opazovati. V hvaležnosti premišljevati
svoje življenje.

VIDEO IZZIV
TUKAJ SEM
Aqui Estoy (Here I Am) - Fr. Rob Galea and Ivan Diaz
youtube https://youtu.be/t5VUwLsd9jI

☻s podnapisi

Quiero servirte con mi vida,
hacer tu voluntad, hasta la eternidad.
I surrender all I am now
to proclaim your word to all the world.
Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra;
quiero decir que si como María.
Here – I - am
living for your Word.
I want to say yes
as Mary did, Lord.
[Alégrate María, llena de gracia,
El Señor está contigo.
No tengas miedo porque has hallado
gracia ante Dios, vas a concebir un hijo y su
nombre Jesús.]

Here I am, I long to serve you
and let your Kingdom come and your will be
done. Renuevo hoy mi compromiso
de ir y anunciar tu palabra sin dudar.
Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra;
quiero decir que si como María.
Here - I – am
living for your Word.
I want to say yes
as Mary did, Lord.
Here I am Lord, I say yes (x4)
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SIMBOLIČNA SLIKA

ZAKLJUČNA MOLITEV
Psalm 121

Oči dvigam h goram:
od kod bo prišla moja pomoč?
Moja pomoč pride od Gospoda,
ki je ustvaril nebo in zemljo.

Gospod je tvoj varuh,
Gospodje tvoja senca,
on je na tvoji desnici.
Ne bo te udarilo sonce podnevi,
pa tudi ne luna ponoči.

Ne bo dopustil, da bi se opotekal,
tvoj varuh ne dremlje.
Ne, nikakor ne dremlje,
nikakor ne spi, Izraelov varuh.

Gospod te bo varoval vsega hudega,
varoval bo tvoje življenje.
Gospod bo varoval tvoje odhajanje in prihajanje,
od zdaj in na vse veke.

Gradivo je prirejeno po: Campaña Vocacional 2019, www.sersalesiano.com
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