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OČKA ME LJUBI!
Knjižica z duhovnimi uvidi s. Frančiške Marije
križane Ljubezni z zgovornim naslovom ABBA –
LJUBI OČKA nosi v sebi srčne opise Očetove
ljubezni do svojih otrok. Že besedica »Abba«, ki je
resnično otrokovo ljubkovalno ime za očeta,
kateremu nadvse zaupa, mu verjame in si želi biti v
njegovem objemu, je nadvse zgovorna in teološko
povsem na mestu, saj jo je uporabljal Jezus sam.
Kot taka že sama vabi v popolnoma zaupljiv odnos
nas, Božjih otrok, do našega nebeškega Očeta.
Preprosta a močna besedila, ki se čuti, da prihajajo
iz v molitev pogreznjenega srca s. Frančiške,
nagovarjajo in prebujajo srce tudi sodobnega
človeka, da bi odprl svoje srce edinemu, kar
človekovo srce resnično potrebuje, to je Očetova
ljubezen. Toliko ljudi »umira« od duhovne lakote
po tej Očetovi Ljubezni, ki je vedno in povsod na
razpolago, le čaka, da ji človek srce odpre, saj
Ljubezen ni nasilna, ne vstopa nepovabljena. Naj
branje te knjižice pomaga, da jo bo čim več ljudi
povabilo v svoje srce.
Besedilo na več mestih izpostavi skoraj nepojmljivo
resnico, da Oče naravnost moleduje in prosi, da ga
ljubimo. Vendar ne zaradi sebe, ker bi česa
potreboval, ampak zaradi nas, ljudi, ker nam želi
dati največ, kot je mogoče – svojo neskončno
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Ljubezen, ki se je do konca razodela na križu
Očetovega Sina, kjer je umrl iz ljubezni do nas. In ta
ljubezen je najbolj zgovorna podoba Očetove
Ljubezni: kdor vidi mene, pravi Jezus, vidi Očeta.
(Jn 12,45)
Celotna knjižica je na nek način odstiranje največje
teološke skrivnosti in tudi največjega teološkega
razodetja Boga, ki ga je apostol in evangelist Janez
izrazil z besedami: »Bog je ljubezen.« (1 Jn 4,8.16)

To knjižico z veseljem priporočam vsem, ki želijo z
molitvenim pristopom in s ponižno prošnjo za
milost poglabljanja v skrivnost Očetove ljubezni,
odkrivati to neskončno Skrivnost, da nas ima Bog
rad kot Oče in da je še vedno pripravljen za nas,
svoje otroke, storiti prav vse, da bi nas mogel
povsem potopiti v svojo Ljubezen, ki ednina
odrešuje človeka in ga sprejema v večno blaženost
v sebi.
Hvala prevajalki in vsem, ki so sodelovali pri
nastajanju te dragocene knjižice!
Vse molivce, bolj kot bralce, pa naj spremlja Božji
blagoslov vedno in povsod!
+ Marjan Turnšek

Na god sv. Janeza Pavla II, 22. oktober 2018
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Oče, danes in vedno
O, ko bi ljudje le doumeli,
kako zelo jih ljubim!
Nisem Bog, ki bi stal nedosegljivo nad vami.
Želim si biti popolnoma blizu vas,
v vas buditi neomajno zaupanje Vame.
Mar nisem vaš Oče,
ki bedi nad vsakim vašim vdihom
in v svoje Srce vtisne vsak vzgib
in utrip vašega srca?
Vse delim z vami.
Odprite vendar oči za darove Moje Ljubezni,
ki jih z vami vsak dan delim!
Vse dobro prihaja iz Mojega Očetovskega Srca,
da bi vas razveselil in prenovil.
Le koliko bolj bogato, globoko in živo
bi lahko bilo vaše doživljanje življenja,
ko bi v vsem videli Mojo ljubečo Roko,
ki usmerja vaše korake.
Da, če bi bili Moji pravi otroci,
potem si ne bi dovolili biti veliki,
zakaj vedeli bi, da se v velikem zaupanju Meni
naselite v Moje Srce lahko samo v svoji majhnosti,
kjer vas vedno nosim s Seboj.
Da, želim si, da bi bili Moji pravi otroci,
kakor sem Jaz vaš Oče, Oče danes in vedno.
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Dih Moje Ljubezni vas je ustvaril
V ponižnosti Moje ljubezni
vas vedno znova vabim, da pridete k Meni.
V vaše dobro se vse to zgodi.
Mar lahko živite brez Mene?
Nihče ne more živeti v tej obliki bivanja,
ki se zanaša samo nase,
živi svojo lastno pot v Redu Moje ljubezni,
ki ga je ustvarila
in zaradi katere diha iz Mojega lastnega Diha,
ki mu edini ohranja življenje.
Pulz v njegovih žilah poganja celotno njegovo bitje,
ki je odgovor na Ljubeče besede,
odgovor Srcu, ki si želi,
da bi vzbudilo hrepenenje k Njegovemu Stvarniku,
njegovemu Izviru Ljubezni,
iz katerega sme živeti in obstajati.
Kako čudovita govorica Ljubezni
je hrepenenje vaših src po Meni,
ko obteženo z vsem zemeljskim tovorom
zapre vrata svojega srca in k Meni moli,
kjer se ciklus Ljubezni Stvarnika in ustvarjenega
vedno znova preplete
in tako se obnavljajo milosti skrivnostnega Izvira
v Mojem ljubečem Očetovskem Srcu.
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Glavni oltar župnijske cerkve Jezusovega Srca
v Drežnici pri Kobaridu – vse poslikave: Avgust Černigoj
in Zoran Mušič v letih od 1941 - 1943
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Pripis prevajalke:
Upam, da bo ta mala knjižica tudi tebe tako
nagovorila kot je mene. Z njo duhovno rastem in
se iz vsega srca zahvaljujem sestri Frančiški Mariji
križane Ljubezni, da je svoja izkustva podelila z
menoj, s teboj, z vami . . .

