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LJUBAV KOJA… DARUJE VELIKU RADOST.

BILJEŠKE MLADIH
I Care postaje bilješka koja te prati tijekom mjeseca u življenju Riječi Života.
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ŽIVIM ZA SVE
ONO ŠTO ME
ČINI SRETNIM

io sam u razredu u kojem
nitko nije imao veliku
želju za učenjem.
Sjedio sam u stražnjem
dijelu učionice, nisam
pričao, nisam
sudjelovao na grupnim
aktivnostima, bojeći se
da ne upadnem u loše
društvo.
Nisam znao ni ime dečka
koji je sjedio pored mene.
On, s druge strane, nije
radio ništa osim što se
igrao s mobitelom.
Nakon nekoliko dana
odlučio sam promijeniti
razred. Činilo mi se
nemoguće donijeti više
ljubavi u tom okruženju.

Nekoliko mjeseci kasnije saznao sam da je taj moj
prijatelj iz klupe bio u zatvoru zbog strašnog
zločina. To je za mene bio šok: i ja sam imao dio
krivnje!
Došlo mi je mnogo ideja kako sam ga mogao ljubiti i
možda mu pokazati drugačiji stil života, ali nisam ni
pokušao, predao sam se...
“Obećao sam si jednu stvar – to se više nikada ne
smije dogoditi!” Zbog toga sam se počeo drugačije
odnositi prema mojim prijateljima, započinjući s
jednim lijepim “Bog”!
Neformalan pozdrav, ali je mogao dati onima koji su ga
dobili, sigurnost da su ljubljeni. To je bilo fantastično!
Malo po malo neki prijatelji su mi počeli govoriti: “Ne
znaš kako se dobro osjećam kad mi kažeš “Bog”; ti si
jedina osoba koja se prema meni odnosi lijepo”.
Danas mnogo bolje poznajem osobe s kojima idem
u razred i vidio sam da počevši s jednom malom
gestom ne mijenjate samo sebe nego i živote onih
koji žive oko vas.

ove riječi upućuje uče i i a ako što i
I sus
zadatak da ose jegovu poruku po čitavo

je dao
svijetu. Bio
je posve svjesta da ih šalje kao ov e eđu vukove i da
će trpjeti protivlje ja i progo e. Zato ih nije htio ostaviti
same u njihovu poslanju. Upravo u trenutku kada je
odlazio, o ećao je da će ostati s ji a!

«I EVO, JA SAM S VAMA U SVE DANE – DO
SVRŠETKA SVIJETA»
(Mt 28,20)
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ZNATI
DA JE PORED MENE
U SVAKOM
TRENUTKU

TRAŽIT ĆU TE
U SVIM
SVOJIM

BLIŽNJIMA

LJUBAV
KOJA UVIJEK
SVE
POKRIVA

je i ao u vidu i sve as koji će
I sus
slože oj život oj svakod evi i.

o

orati živjeti u

Bio je utjelovlje a lju av i sigur o je ovako raz išljao:
“Želio ih iti uvijek s ljudi a, s ji a dijeliti svaku
zabrinutost, savjetovati ih, hodati uz njih po ulicama,
ulaziti u kuće i svojo prisut ošću oživjeti jihovu
radost".
riječi, posljed je koje je Isus uputio uče i i a,
Ove
oz ačavaju kraj jegova ze aljskog života, a istodo

oi
početak života Crkve. U joj je prisuta a različite
ači e: u euharistiji, u svojoj riječi, u svoji služ e i i a
iskupi a, sveće i i a , u siro asi a, ale i a,
od ače i a, u svi
liž ji a.

živi o što a O zapovijeda, oso ito Novu
Ako
zapovijed, jegovu prisut ost ože o doživjeti i izva

rkava, eđu ljudi a, u jesti a gdje o i žive,
posvuda.
Od as se traži uzaja a lju av, koja je služe je,
razu ijeva je, sućut u oli a aše raće, u strep ja a
i u radostima.

