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OB PISANJU KNJIGE ME JE NAGOVORILO
Smo lahko tudi mi luči v svetu današnjega 

časa? Lahko luč prižigamo med osamljenimi, ti-
stimi, ki še niso okusili, kaj pomeni biti ljubljen? 
Včasih je težko, živimo v vrtincu moderne dobe, 
ki zahteva od nas vpetost v materialni svet. Ven-
dar, ko se čutimo šibke, ko imamo občutek, da 
naš plamen luči ugaša, se povežimo v molitvi z 
Bogom. On je naša moč, On je naša luč. On ni-
koli ne obupa nad nami, tudi mi ne smemo. Bo-
dimo luči! Bi poskusili?

Tudi jaz sem poskusila in nastala je ta knjižica, 
pri kateri sta mi pomagali predvsem naslednji dve 
knjigi:
• Brian Kolodiejchuk, m.c., Mati Terezija, Kjer 

je ljubezen, tam je Bog, Družina, Novi svet, 
Ljubljana 2013,

• Brian Kolodiejchuk, m.c., Mati Terezija, Pri-
di, bodi moja luč, Družina, Novi svet, Ljublja-
na 2010.

Če ne moreš nahraniti stotin ljudi, potem nahrani samo enega.
mati Terezija
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DRUŽINA
Pisalo se je leto 1900, ko sta si ljubezen in 

zvestobo obljubila pred Bogom in ljudmi Niko-
la (Kole) in Drana Bojaxhiu. Bilo je v Skopju, 
čeprav sta bila doma iz sosednje države Albani-
je. S katoliško vero, iz katere sta črpala moč, sta 
ustvarila topel dom, v katerem so se prepletali 
pobožnost, predanost do Boga ter ljubezen do 
bližnjega. V tistem času so v Skopju muslimani 
predstavljali večino; katoličani so bili v manjšini. 
V takem okolju je bilo še toliko bolj pogumno in 
dragoceno oznanjevati Jezusov nauk in živeti po 
njem. Čutila sta, da sta ovita v Božji plašč. V dru-
žinsko zibelko so jima bili položeni trije otroci: 
hčerka Aga (1905), sin Lazar (1908) in Agnes 
(1910). Oče je izhajal iz premožne trgovske dru-
žine: imeli so podjetje s hrano, blagom in usnjem. 
Vsa svoja znanja in zgled delovnega človeka sta z 
ženo Drano prenašala na otroke. Bila sta globoko 
verna. Njuna vera je bila dejavna. Kazala se je 
predvsem v človekoljubnosti in molitvi. Razmi-
šljala sta: če molimo, imamo čisto srce; čisto srce pa 
vidi Boga in lahko ljubi, kot ljubi Bog. To so bili 
temelji njihovega družinskega življenja. 

Nekega dne je mama Drana pripeljala domov 
starejšo revno gospo, ki že več dni ni jedla in je 
bila zelo oslabela. Sin Lazar je mamo vprašal, če 
je to kaka sorodnica ali če jo poznamo, ker jo je 
pripeljala domov. Mama mu je odgovorila, da ne 
in nadaljevala: pa vendar, ker smo vsi bratje in sestre 
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MATI TEREZIJA, NAŠ ZGLED
Življenje matere Terezije nam kaže, da 

svetost lahko dosežemo na preproste načine v 
vsakodnevnem življenju. In to že s tem, da imamo 
radi tiste, ki jih nima nihče rad, ki so morda 
pozabljeni, osamljeni, nezaželeni. Pa tudi tako, 
da našim bližnjim, ki jih srečujemo vsak dan, iz-
razimo ljubezen, spoštovanje, naklonjenost. Da 
ljubimo, tudi če ta ljubezen terja zavrnitev in bo-
lečino. Svetost si lahko prislužimo tudi tako, da 
vsak dan storimo malo več, kot smo sicer pripra-
vljeni storiti.

K temu, da je mati Terezija postala svetnica, 
ni pripomoglo trpljenje, ki ga je tako zgledno pre-
našala, ampak ljubezen, s katero je živela svoje 
življenje skozi vse trpljenje. 
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