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LÁSKA, KTORÁ… PRINÁŠA POKOJ.

ZÁLOŽKY TEENS

I Care sa stane tvojou záložkou na žitie Slova života.
WILLIAM
Z KOLUMBIE

J

Nie je to vždy ľahké, niekedy stratím odvahu a
zastavím sa. Nedokážem ísť ďalej, ale viem, že cesta
po ktorej idem je správna. Tom mi dá silu, aby som na
nej pokračoval a znova začal milovať.
Raz som sa cítil úplne nanič. So spolužiačkou sme si
prestali rozumieť a nevedel som ako to napraviť.
Povedal som si, že sa ju budem snažiť pochopiť,
zaujímať sa o jej záujmy… Po krátkom čase sa
naše priateľstvo obnovilo.

edného dňa, práve keď
som odchádzal na
futbal, mi mama
povedala, aby som jej
pomohol. Hneď som jej
povedal „áno“. V tej
chvíli mi to nerobilo
problém.
Cítil som, že musím
začať malými vecami,
konkrétnym spôsobom
v rodine, medzi
kamarátmi...

SLOVO ŽIVOTA

ŽIJEM PRE
VŠETKO TO, ČO
MA ROBÍ
ŠŤASTNÝM

Vďaka malým každodenným skúsenostiam som
pochopil, že niekedy stačí úsmev, telefonát, slovo a
zmení to tých druhých.
V týchto dňoch som našiel silu milovať. Snažil som sa
dať Boha-Lásku na prvé miesto. Vďaka tomu sa môj
vzťah s Bohom prehĺbil.
Cítim sa tak istejší a šťastnejší.

Keď milujem
druhého,
tak sa cítim
šťastný.

kríži, v smrti svojho Syna, nám dal Boh najvyšší dôkaz
Nasvojej
lásky. Skrze Kristov kríž nás zmieril so sebou.

„... V KRISTOVOM MENE PROSÍME:
ZMIERTE SA S BOHOM!“
(2 Kor 5,20)

Táto základná pravda našej viery je aktuálna aj dnes. Je
zjavením toho, čo celé ľudstvo očakáva. Boh stojí pri
mne a nesmierne ma miluje.
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LÁSKA,
KTORÁ NEZOSTANE
UZAVRETÁ

od nás chce, aby sme priviedli k zmiereniu s ním aj
Boh
ostatných. Každému kresťanovi zveril veľkú
zodpovednosť, a to svedčiť o Božej láske k ľuďom.
Ukážme naším správaním, že tomu veríme aj my.

V NAŠOM VNÚTRI

POUKÁŽEM
NA
KLADNÉ
VLASTNOSTI

KAŽDÝ
Z NÁS
NOSTITEĽOM
RADOSTI

Kristovom mene“, znamená „na jeho mieste“.
„VAko
to žiť? Tak, že budeme žiť ako on, že sa budeme

milovať ako nás on miloval, bez uzavretia sa do seba a
bez predsudkov. Tak, že budeme pripravení prijať a
oceniť kladné vlastnosti nášho blížneho, schopní dať
život jeden za druhého.
Toto je mimoriadne Ježišovo prikázanie, znak kresťanov
platný rovnako dnes ako v dobách prvých nasledovníkov
Krista.

Ž iť toto slovo znamená stať sa tvorcami pokoja.
A tak každé naše gesto, každé naše slovo, každý náš
postoj, ak bude založený na láske, bude taký ako ten
Kristov.
Budeme ako on, nositeľmi radosti a nádeje,
svornosti a pokoja, čiže budeme žiť v spoločnosti
zmierenej s Bohom, akú všetci očakávajú.

