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ki si v nebesih
Skupina ciganov se je ustavila ob vodnjaku na 
neki pristavi. Neki otrok, kakih pet let je imel,  
je pritekel iz hiše in jih radovedno opazoval. 
Eden od ciganov ga je še posebej pritegnil.  
Bil je velikanski: vrgel je vedro v vodnjak in ga 
napolnil z vodo ter pil naravnost iz vedra, kot bi 
v rokah držal skodelico. Curek vode mu je tekel 
po ognjeno rdeči bradi.
Ko se je odžejal, si je s pisano ruto osušil obraz 
in brado. Nato se je nagnil čez rob vodnjaka  
in opazoval njegovo notranjost.
Radovedni otrok se je povzpel na prste, da bo 
tudi sam pokukal čez rob vodnjaka. Velikan je 
opazil otroka in ga smeje vzel v naročje.  
»Veš, kdo je tam doli?« je vprašal. Otrok je le 
odkimal.

KJE PREBIVA BOG?
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11

ki si v nebesih
»Tam je Bog,« je dejal cigan. »Poglej!«  
je dodal in otroka nagnil nad vodnjak.
Spodaj, na vodni gladini, ki je bila mirna  
kot ogledalo, je zagledal svoj odsev.
»Toda to sem jaz!«
»Seveda,« je vzkliknil cigan in otroka nežno 
posadil na tla. »Zdaj veš, kje prebiva Bog.«

»Jezus je v nebesih,« pravi mama.
Sedemletni Dominik:  
»Ne, Jezus ni v nebesih.  
Jezus je v mojem srcu.«
Mama mu razloži, da nebesa niso določen kraj 
in da je Jezus tudi v njegovem srcu.
»Ne, mama, Jezusa ni v nebesih.  
Je v mojem srcu in moje srce so nebesa.«

Bog prebiva tam, kjer ga sprejmejo  
in ga pustijo k sebi. 
In kjer Boga sprejmejo, tam nastane  
del nebes na zemlji.
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Nekoč so se v nekem majhnem mestu, 
podobnem tolikim drugim, začele dogajati 
čudne reči. Otroci so pozabljali delati naloge, 
odrasli so pozabili sezuti čevlje, preden so legli 
spat, nihče več se ni pozdravljal. 
Vrata cerkve so ostala zaprta. Zvonovi niso 
več zvonili. Nihče več ni znal moliti. Nekega 
ponedeljkovega jutra je učitelj vprašal učence: 
»Zakaj včeraj niste prišli v šolo?«
»Včeraj je bila vendar nedelja!« so odgovorili 
šolarji. »Zakaj?« je vprašal učitelj.  
Učenci niso vedeli, kaj bi odgovorili. 
Bližal se je božič. »Zakaj igrajo to nežno 
glasbo?« »Zakaj so lučke na drevescu?«  
Nihče ni vedel. 
Prijatelja sta se prepirala: žalila sta se,  
dokler nista ostala brez glasu. »Zdaj nimam 

POZABLJIVO MESTO

posveceno bodi tvoje ime
več nobenega prijatelja,« si je žalosten mislil 
eden izmed njiju naslednji dan. In ni vedel,  
kaj bi storil. 
Majhno mesto je postajalo vedno bolj sivo 
in žalostno. Ljudje so vsak dan postajali bolj 
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posveceno bodi tvoje ime
sebični in prepirljivi. »Zdi se mi, da smo na 
nekaj pozabili,« so vsi ponavljali.
Nekega dne je zapihal močan veter med 
strehami, tako močan, da je zamajal cerkvene 
zvonove. Oglasil se je najmanjši zvon. 
Ljudje so se nenadoma ustavili in se ozrli 
navzgor. Nekdo je vzkliknil v imenu vseh:  
»Zdaj vemo, na kaj smo pozabili! Pozabili smo 
na Boga!«

Če je še upanje na tem svetu, je zaradi Božjega 
imena. Milijoni in milijoni ljudi polagajo v to ime 
veselje in žalost lastnega bivanja. Edino ime, 
ki v sebi nosi vso težo človeštva in daje smisel 
vsemu.
Tudi zaradi tega ga ne nehamo izgovarjati  
      s spoštovanjem in zaupanjem.
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V življenju slišim tisoč glasov:
jutro, čas, živali, reči ...
Nekomu želim reči: »Imam te rad.«
Pretegnem se kot maček
in se pripravim, da bi ti služil:
izmislim si pesem
kot vrabec
in pozdravim svetlobo, ki jo pošiljaš.

Kot mak odprem svoje srce,
da te lahko sprejmem.
Zakličem ti: »Dobro jutro, Gospod!«
»Dobro jutro, Oče naš!«
Kot sonce in kot nasmeh
razsvetljuješ ves moj dan.
    Krištof, 11 let

DOBRO JUTRO, GOSPOD
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