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Kochać czynami?
Ale jaki ma to związek z wiarą?
Apostoł Jan ostrzega swoje wspólnoty
przed ludźmi, którzy słowami wyznawali wiarę
w Jezusa, ale tej wiary nie potwierdzali
czynami.

Z daleka widziałem, że niosła wielką paczkę
by załadować ją do samochodu.

Udałem, że nic nie słyszę i bawiłem się dalej.
Także moi przyjaciele mówili mi abym nie posłuchał cioci,
która nadal mnie wołała, ponieważ byłem zbyt słaby, aby
zanieść w pojedynkę taki duży ciężar.
Ale głos w moim sercu stawał się coraz silniejszy: "Sameh,
ty jesteś Jezusa, jesteś inny?”.
To Jezus mnie woła, powiedziałem sobie.
Zostawiłem przyjaciół i pobiegłem, aby pomóc cioci.

Moi przyjaciele zaczęli się ze mnie śmiać, ale gdy
starałem się podnieść tę wielką paczkę, oni wszyscy
przyszli i pomogli mi przenieść ją do samochodu.

Jeden z nich mi powiedział: „Jezus daje radość temu
kto Go kocha", moja radość w tym momencie stała się
stokrotną!
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Zrozumiałem! Przecież pierwszą cechą tej
miłości jest jej konkretność.
Jezus nie kochał nas poprzez piękne
przemówienia, lecz przeszedł wśród nas
czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich, będąc
całkowicie do dyspozycji tych, którzy do Niego
przychodzili, poczynając od najsłabszych,
najuboższych, najbardziej odsuniętych
na margines, i oddając za nas swoje życie.
Czy przychodzi ci na myśl jakiś epizod
z życia Jezusa który to potwierdza?
Spróbuj wziąć Ewangelię
i poszukać takich epizodów.
Co to znaczy, że musimy
kochać w prawdzie?
Miłość chrześcijańska powinna kierować się
prawdą miłości, którą znajdujemy w Jezusie.
Powinniśmy miłować według wskazań
i miary ukazanej nam przez Jezusa.
Jego przesłanie jest aż nazbyt jasne.
Jest to wezwanie do tej autentyczności
chrześcijańskiej, na którą Jezus kładł tak
wielki nacisk.
Wiarygodność = Świadectwo! I to chcą
zobaczyć wszyscy moi przyjaciele kiedy
mówię im o chrześcijańskim życiu.
Zacznijmy być świadkami miłości
Jezusa.
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KOCHAJMY WIĘC
KONKRETNIE A NIE
SŁOWAMI,
ZACZYNAJĄC OD
DROBNYCH
CZYNNOŚCI, KTÓRE SĄ
NIEZBĘDNE
CODZIENNIE TYM
BLIŹNIM, KTÓRZY
ZNAJDĄ SIĘ OBOK NAS.

W Działaniu…
ZNAJDŹ W EWANGELII
KIEDY JEZUS KOCHAŁ
KONKRETNIE:

WYCINAJĄC TĘ CZĘŚĆ I ZGINAJĄC JĄ OTRZYMASZ KARTĘ POŻYTECZNĄ W PODRÓŻY.

Gdy byłem z nimi usłyszałem, że woła mnie ciocia.

«Nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą»

WYTNIJ I ZŁÓŻ NA PÓŁ. Możesz wykorzystać środek do zapisywania doświadczeń z życia tym Słowem Życia.

Cześć, jestem Sameh z Iraku. Opowiem wam co mi się
wydarzyło: Pewnego letniego dnia poszedłem pobawić się
razem z moimi krewnymi i kilkoma przyjaciółmi.
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