Prilagođeni komentar Kjare Lubik

SVEDOK
NJEGOVE LJUBAVI
Otišao sam a da me on
nije niti primetio. Nisam
mu se javljao jer sam
pomislio da bi mu bilo sram
kad bi me video.
Dan kasnije otišao sam
kod njega kući. Bio je sam.
U razgovoru sam mu rekao
da sam video šta se desilo.
Bilo mi je toliko žao da su
mi suze dolazile na oči.

Kad me je videla,
zahvalila mi se za
sve što sam
učinio za njenog
sina i rekla da će
ga poslati u školu
ako će tako da
nastavi.
Tako je i bilo.
Sad ide u školu
u drugom gradu.
una
Berkli iz Kamer

Ovom Rečju života
Isus nas podstiče
da dosledno
živimo svoju veru
u Njega, jer će o
stavu koji ćemo
prema Njemu
zauzeti u svom
zemaljskom životu
zavisiti naša
večna sudbina.

Kako
njegovživeti ovu
u reče
nicu?
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– upravo
nas.

Dajmo to
svedočanstvo iznad
svega svojim
ponašanjem:
poštenim životom,
moralnom čistotom,
nevezanošću za
novac,

svedočenjem
kulture davanja,
sudelovanjem u
radostima i
patnjama
drugih.
Svedočimo Ga
pogotovo
našom
uzajamnom
ljubavlju,
našim
jedinstvom,
tako da nam
mir i čista
radost – koje
je Isus obećao
ujedinjenima –
preplave duh
još ovde dole i
da se preliju
na druge.

Živeći tako,
možda će
Ga naći
mnogi od
onih koji
Ga traže.

U PORODICI

U ŠKOLI

U SPORTSKIM
AKTIVNOSTIMA

SA PRIJATELJIMA

www.teens4unity.net
http://wordteens.focolare.org

Označi svaku priliku kad si uspeo/uspela da Ga posvedočiš.

Dok sam se jednom
vraćao sa pijace,
ugledao sam grupu ljudi
koja je udarala nekoga
ko je ležao na zemlji.
Kad sam se približio,
video sam da je to moj
prijatelj. Provalio je u
jednu radnju i ukrao
nekoliko stvari.

Nije odgovorio. Nastavio
sam pitavši ga da li želi da
se promeni.
Rekao je da želi.
Onda sam mu rekao da bi
bilo lepo, ako želi da se
promeni, da počne
pomagati mami u kućnim
poslovima, kao što je
pranje sudova i čišćenje
kuće, i da ne hoda po
gradu, pa će možda mama
moći da ga pošalje u školu.
Pristao je.
Posle nekoliko dana
opet sam otišao kod
njega. Ispričao mi je
šta je radio i rekao da
je mama jako
zadovoljna promenom
i da želi da upozna tog
njegovog prijatelja.
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Sprijateljio
sam se sa
dečakom
koji je
u mojoj
četvrti
poznat
kao lopov.

Pitao sam ga da li
veruje u Boga
ljubav i da li zna
da ga Bog voli.
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2012- 8 – REČ ŽIVOTA

Iseci, savij i dobićeš korisnu oznaku za knjige.

