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LJUBAV KOJA… DONOSI MIR.

BILJEŠKE MLADIH
I Care postaje bilješka koja te prati tijekom mjeseca u življenju Riječi Života.

WILLIAM
KOLUMBIJA

J

edan dan mama mi je
rekla da treba moju
pomoć taman kad sam
izlazio van na igru. Tog
puta moj “da” bio je
neposredan i u sebi
sam pronašao mjesta
da ljubim.
Osjetio sam da moram
početi s malim
stvarima, na konkretan
način, sa svojim
prijateljima, u obitelji...

RIJEČ ŽIVOTA

ŽIVIM
ZA SVE
ŠTO ME ČINI
SRETNIM

Ljubeći sve tako,
svakoga trenutka,
čini me doista
sretnim.

Nije uvijek lako, ponekad se obeshrabrim i prestanem,
ne mogu dalje, ali znam da je put koji sam izabrao
ispravan i da će mi dati snagu kako bih se ponovno
dignuo i krenuo ispočetka ljubeći.
Jednom sam bio uistinu demoraliziran. Prijateljstvo s
jednom djevojkom iz razreda, zbog jednog
nesporazuma, se počelo raspadati, nisam znao
kako ga obnoviti. Pokušao sam ju razumjeti,
interesirati se oko onog što se njoj sviđa… I nakon
nekog vremena naš odnos se obnovio.
Zahvaljujući mnogim malim iskustvima življenima
svakog dana, shvatio sam da je nekada dovoljan
osmijeh, telefonski poziv, jedna riječ, a ta ljubav zarazi
i druge.
U posljednje vrijeme pronašao sam snagu da ljubim
tako što sam stavio Boga Ljubav na prvo mjesto, na taj
način je i moj odnos s Bogom porastao.
Odnos s Bogom mi daje više samopouzdanja i čini me
sretnim.

križu, s rću svoga Si a, Bog a
Nasvoje
ljubavi. Po Kristovu križu O

«... UMJESTO KRISTA ZAKLINJEMO: DAJTE,
POMIRITE SE S BOGOM»
(2 Kor 5,20)
Prilagođeni komentar Chiare Lubich - Prilagodio Centar
Gen 3

LJUBAV
KOJA NE OSTAJE
ZATVORENA
U NAMA

BITI SPREMNI
ISTAKNUTI
POZITIVNE

VRIJEDNOSTI

SVATKO
OD NAS
NOSITELJ
SREĆE

je dao ajviši dokaz
as je po irio sa

sobom.
Ova te elj a isti a aše vjere da as je više ego
aktual a. Tu objavu očekuje čitavo čovječa stvo. Da,
Bog je svojo ljubavlju blizak svi a i žarko ljubi
svakoga.
je dao zadatak da vodimo druge pomirenju s
Bogji nam
. Zato svaki kršća i i a veliku odgovornost
svjedočiti Božju ljubav pre a jegovi

stvore ji a.

Naše po aša je trebalo bi potvrditi vjerodostoj ost
isti e koju aviješta o.

mjesto Krista", z ači “na njegovom mjestu".
“ u Kako?
Za je jujući Njega, živeći s Nji i kao O , ljubiti
se kako nas je On ljubio, bez zatvaranja i predrasuda,
otvore i uočava ju i poštiva ju pozitiv osti ašega
bliž jega, spre i dati život jed i za druge.
To je Isusova zapovijed u ajviše s islu, z ak
raspoz ava ja kršća a, a s azi i da as kao u vrije e
prvih Kristovih sljedbenika.

Ž ivjeti ovu Riječ života z ači postati

iritelji.

Tako će svaka aša gesta, svaka aša riječ, svaki aš
stav – ako su natopljeni ljubavlju – biti kao Isusovi. Bit
će o kao i O ositelji radosti i ade, sloge i ira,
svijeta po ire og s Bogo koji sve stvore o očekuje.

