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«NE TUŽITE SE JEDNI NA DRUGE».
Objasni mi zašto ovaj poziv apostola
Jakova?
Već tijekom prvih kršćanskih zajednica moglo se
vidjeti ono što se i danas može dogoditi u našim
zajednicama: poteškoće u življenju naše vjere u
određenim situacijama i ponašanje naše braće,
koje nije u skladu s kršćanskim idealom.
A što je to uzrokovala?

Nalazeći ovo iz e ađe je i iz utra poprilič o
prljavu torbu aljutio sa se a oje kolege prijeteći
da ću sve reći razred iku. U početku isa od ah
pogodio tko i či i ovu šalu, o svakako isa bio
oduševlje .
Prolazili su dani i premda sam otkrio poči itelja ovo
se nastavljalo. Želio sam reagirati i ne znam kako sam
se uopće svladao.
Razgovarajući jednom s prijateljem rekao sam mu i o
ovome. Odmah mi je rekao: “U pravu si, pokušaj
razgovarati, ali sjeti se da to uči iš s ispravnom
mjerom i s ljubavlju. “

Ovakve situacije izazivaju osjećaj nelagode,
nepovjerenja, koji se često pretvara u pritužbe.
Kada se to dogodi, što učiniti?
Prva reakcija kršćanina ne bi trebala biti
nestrpljivost i osuda, nego ono što nas uči Isus.
A što nas on to uči?
On traži od nas strpljivost, razumijevanje i milosrđe
prema braći, traži da imamo ljubav koja će pomoći
da raste sjeme dobra koje je posijano u svakome
od nas.
Kako onda mogu živjeti Riječ Života ovaj
mjesec?

Idućeg dana u školi, evo ponovno iz e ađe ja.
Smireno sam se pri ližio mom prijatelju i
porazgovarao. Otada nisam više pronalazio cigle u
torbi.

I mi pripadamo različitim zajednicama ( obitelji,
školi, gradu, župi…) u kojima ponekad možda
mnogo toga po našem mišljenju nije baš najbolje:
drugačija stajališta, nedosljednosti koje nas žaloste
i u nama pobuđuju odbacivanje…

Mauro - Italija

To traži od mene AKTIVAN ODGOVOR:
Staviti još VIŠE LJUBAVI gdje ona
NEDOSTAJE!

www.teens4unity.net
www.novisvijet.net

Iz prilagođenog komentara Chiare Lubich

MOJ
AKTIVAN
ODGOVOR:
U MOŽEBITNIM
NEDOSTACIMA
LJUBAVI ILI
ZAUZETOSTI
DRUGIH
ODGOVARAM S
MOJOM VEĆOM
LJUBAVLJU I
ZAUZETOŠĆU.

U Akciji…
Tamo gdje je MANJE LJUBAVI
pokušati staviti VIŠE LJUBAVI

Kad god osjećam nedostatak
ljubavi, u sebi ili kod drugih,
pokušat ću učiniti tri djela
ljubavi prema nekome
drugome.

PREREŽI OVAJ DIO, SAVIJAJUĆI GA DOBIT ĆEŠ KARTU KORISNU NA PUTOVANJU.

Posljednjih mjeseci u
školi i se događalo
ešto čud o: gotovo
svaki dan u torbi
nalazio sam jednu ili
više igli.

MemorijskaKartica

PREREŽI I SAVIJ NAPOLA, UNUTRAŠNJOST MOŽEŠ ISKORISTITI ZA PISANJE SVOJIH BILJEŠKI O OVOJ RIJEČI ŽIVOTA

OPROSTITI I PONOVNO
ZAPOČETI
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