Jednou jsem se vracel
z tržiště a viděl jsem
skupinu lidí, kteří bili
někoho kdo ležel na
zemi.
Přiblížil jsem se
a poznal jsem, že to je
můj kamarád, který
rozbil dveře obchodu
a ukradl nějaké věci.

Za pár dní jsem se za ním
vrátil a on mi vyprávěl co
všechno udělal a jak jeho
maminka byla ráda, že
změnil své chování
a chtěla vědět kdo je ten
jeho kamarád.

SVĚDEK
JEHO LÁSKY
Šel jsem hned pryč, aby
se přede mnou nemusel
stydět.
Následujícího dne jsem
ho šel navštívit. Byl
jsem s ním sám a říkal
jsem mu co jsem viděl
a že je mi líto toho co se
včera stalo. Byl jsem
z toho velmi smutný, že
mi bylo do pláče.

Když jsem se
s ní setkal,
děkovala mi
za vše co jsem
udělal pro jejího
syna a řekla mi, že
pokud bude pokračovat
takto, tak ho pošle do
školy. A to se pak i stalo.
Nyní už chodí do školy
v jiném městě.
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Tímto slovem nás
Ježíš povzbuzuje,
abychom žili opravdově
naši víru v něho,
protože na našem způsobu
života, na našich postojích,
které k němu zaujmeme
během našeho
pozemského života, závisí
náš věčný život.
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se svým ás se chcee
míru, s poselstvím
prave
a lásky dlnosti
ke všem dostat
lidem.

Vydávejme toto
svědectví
především svým
chováním:
poctivostí života
a čistotou mravů,
nelpěním
na penězích, tím,
že budeme
svědky v dávání
a budeme se
podílet na
radosti a utrpení
druhých.
Především
vydávejme
svědectví svou
vzájemnou
láskou
a jednotou, aby
pokoj a čistá
radost, kterou
Ježíš přislíbil
tomu, kdo je
s ním spojen,
už v tomto
životě zaplavily
naši duši
a rozlévaly se
na druhé.

Mnozí, kteří
hledají Ježíše,
ho tak pod
vlivem našeho
života, snad
budou moci
nalézt.
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On mi neodpověděl.
Ptal jsem se ho tedy,
zda se chce změnit
a řekl mi, že ano.
Tak jsem mu řekl, že
pokud se chce změnit, ať
začne pomáhat mamince
tak, že začne dělat
domácí práce, jako je
mýt nádobí, uklízet a
netoulat se po městě,
Pak ho třeba maminka
bude moci poslat do školy.
On tento můj návrh
přijal.
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Skamarádil
jsem se
s jedním
klukem z naší
čtvrti,
o kterém se
ví, že krade.

Zeptal jsem se
ho zda věří
v Boha, který je
láska a ví, že ho
Bůh miluje.

V RODINĚ

VE ŠKOLE

PŘI SPORTU

MEZI KAMARÁDY

www.teens4unity.net

Poznač si pokaždé, kdy jsi o něm dokázal svědčit.
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Můžeš si vystřihnout a složit záložku.

