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LJUBAV KOJA… JE ZA SVE.

BILJEŠKE MLADIH

I Care postaje bilješka koja te prati tijekom mjeseca u življenju Riječi Života.
KARL
NJEMAČKA

U

razredu su me
stavili da sjedim
pored jednog dečka
koji je imao
problema s
praćenjem lekcija iz
biologije, kako bih
mu pomogao
tijekom lekcija i
potaknuo ga
tijekom ispitivanja.

Nakon nekog vremena njegove ocjene su se
poboljšale, a pošto je imao problema i sa kemijom,
i za to smo koristili istu tehniku.
Vidjevši pozitivan utjecaj, jedan drugi prijatelj iz razreda
zamolio je učiteljicu da i on sjedne pokraj mene, na
drugo slobodno mjesto.
Ne samo da je profesorica pristala, nego je i
primijenila tu “strategiju” kako bi pomogli drugoj
djeci kojima je išlo teže. Svatko je sjedio pored
nekoga kome je mogao pomoći i s njim pratiti
lekcije.

POBJEDNIČKA
STRATEGIJA

RIJEČ ŽIVOTA

Primijetio sam da iako je možda nekad znao točne
odgovore, često je bio toliko nesiguran da nije uspio ni
govoriti.

o želiš z ati kada je Isus izrekao ove riječi. Izgovorio
S igur
ih je prije početka svoje uke, u oproštaj o govoru koji

«ZAPOVIJED VAM NOVU DAJEM: LJUBITE
JEDNI DRUGE; KAO ŠTO SAM JA LJUBIO VAS
TAKO I VI LJUBITE JEDNI DRUGE» (Iv 13,34)
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KRŠĆANSTVA

UZAJAMNA
LJUBAV
STVARA
JEDINSTVO

sadrži jegovu oporuku, čiji su dio ove riječi.
Za isli koliko su o da važ e!
Ako se o o što kaže ota prije s rti ikada e
za oravlja, što je s riječi a jed oga Boga?
Zato ih uzmi vrlo ozbiljno i nastojmo ih zajedno dobro
razumjeti.

je Isus azoča , primjerice u sakramentalnim
T čii z iaša:dau Euharistiji
tijekom Mise.
Isus je azoča i ta o gdje se živi uzaja a lju av.
Jer o je rekao: Gdje su dvoji a ili troji a sa ra a u
oje i e, tu sa i ja eđu ji a.
U zajed i i koja živi uzaja u lju av O
ože ostati
djelotvor o azoča .

dakle želiš tražiti pravi z ak aute tič osti Kristovih
Ako
sljedbenika, ako želiš upoz ati jihovu oso itost, oraš
ju pro aći u življe oj uzaja oj lju avi.
Kršća i se prepoz aju po ovo e z aku.
Ako o edostaje, svijet više eće otkriti Isusa u Crkvi.

či i jedi stvo?
A što
"... Da budu jedno – kaže Isus – da svijet uzvjeruje... .
OTKRIVAJUĆI KRI“TOVU NAZOČNO“T, JEDIN“TVO
PRIVLAČI “VIJET ZA “OBOM. PRED JEDIN“TVOM, PRED
UZAJAMNOM LJUBAVLJU, SVIJET VJERUJE U NJEGA.

