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Poţi să tai şi să îndoi, va ieşi un semn de carte foarte util.

Erau prezenţi
primarii din două
oraşe vecine şi
persoane dinTogo,
Coasta de Fildeş,
Ghana, Maroc,
Albania, România,
Moldova şi Mexic.

SĂ ÎI ACCEPTĂM PE
TOŢI FĂRĂ
DISCRIMINĂRI

Iată marea noutate
dăruită de Isus
omenirii:
să devenim fii ai lui
Dumnezeu.

Erau invitaţi toţi
locuitorii din zonă,
pentru a petrece o
după-amiază
împreună.
Alături de o fată din
Coasta de Fildeş am
prezentat programul,
care a cuprins cântece,
dansuri tradiţionale
din Togo şi experienţe
cu adevărat
impresionante despre
călătoriile dificil de
parcurs pentru a
ajunge în Italia şi
despre situaţiile
politice foarte grave
din alte ţări.
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O VESTE ce
trebuie
primită şi AZI.

În timpul pauzei,
era atât de frumos
faptul că ne puteam
cunoaşte reciproc
fără să mai existe
bariere între noi. Şi
încă ceva de
remarcat erau
zâmbele de pe
chipurile tuturor
celor prezenţi.

Prin moartea sa şi cu
ajutorul Duhului Sfânt,
Isus ne-a introdus în
Sfânta Treime,
transformându-ne în fii ai
lui Dumnezeu.

Să încercăm să înţelegem
şi mai profund ce
înseamnă să fim FII AI LUI
DUMNEZEU.

Este de-ajuns să privim la
Isus, Fiul lui Dumnezeu, şi
la legătura sa cu Tatăl:
Isus se ruga Tatălui său ca
şi în “Tatăl nostru".
Tatăl, pentru El, era
"Abbà", adică tăticul,
căruia i se adresa cu o
încredere şi o iubire
infinită.

Trebuie să devenim şi apoi să
creştem ca fii ai lui Dumnezeu,
prin răspunsul nostru la darul
său, trăind voinţa sa, care e
concentrată în Porunca Iubirii:
iubire către Dumnezeu şi iubire
către aproapele.

Prima calitate a iubirii creştine
este iubirea faţă de toţi.
Această artă a iubirii vrea să îl
iubim pe fiecare fără
diferenţe, aşa cum face şi
Dumnezeu.

Să îl primim pe Isus
înseamnă, de fapt, să îl
recunoaştem în fraţii noştri.
Astfel şi ei vor putea avea
posibilitatea să-l recunoască
pe Isus şi să creadă în El, dacă
în iubirea noastră faţă de ei
se va distinge o scânteie din
iubirea infinită a Tatălui.

În această lună,
în care ne
amintim de
naşterea lui Isus
pe acest
pământ, să
încercăm să ne
acceptăm
reciproc,
recunoscându-l
şi slujindu-l în
aproapele
nostru.

Însemnez de
fiecare dată când
reuşesc să îl
recunosc pe Isus
în aproapele:

SĂ ÎL VĂD PE
ISUS ÎN
FIECARE
www.teens4unity.net

