Osjetio sam da je Bog stavlja pored mene
kako bih pokazao svoju ljubav. Pokušao sam je
upoznati i zajedno s drugima u razredu, počeli
smo joj pomagati.
Za rođendan smo joj kupili olovku i pjevali
'Sretan rođendan'. Svako jutro, izmjenjujući se,
pomažemo joj po stepenicama, a kad idemo u
dvoranu, pomognemo joj napraviti male vježbe.

Na početku nije uspijevala prepisati s ploče i
sama napraviti zadaću, ali sada uz našu
pomoć, brze piše i lakše uči. Profesori su sretni
s promjenom, a njezina mama kad je posjetimo,
ne prestaje nam se zahvaljivati.
Za odlazak kod nje, s obzirom na udaljenost,
potrebno je cijelo popodne, ali osjećam da to
nije izgubljeno vrijeme: navečer u srcu
osjećam neizmjernu radost.

Kada smo išli na izlet željeli smo da ide s
nama: svi smo bili spremni nositi je mali dio
puta. Navečer je bila umorna, ali sretna: prvi je
puta uspjela sudjelovati na izletu.
Sada više ne govori da ne može hodati,
ulaže sav napor u sve što je pred njom i često
uspijeva. Liječnici koji je prate oduševljeni su
njezinim napretkom i ne znaju ga objasniti.
U razredu smo rekli: 'To je učinila ljubav.'

«Ta sav je zakon ispunjen u jednoj
jedinoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega
svoga kao sebe samoga.»

LJUBITI BLIŽNJEG
KAO SAMOG SEBE.

(Gal 5,14 )

Što želi apostol Pavao s ovom
zapovijedi?
Upućuje nas na temelj kršćanskog ponašanja:
ljubav prema bližnjemu.
Da, to znam, ne smijem činiti loše
bližnjima!
Da, ali tko ljubi ne kloni se samo grijeha. Tko
ljubi otvara se drugima, želi dobro i čini ga,
daruje se, spreman je i život dati za voljenu
osobu.
Zbog toga, Pavao piše da u ostvarivanju te
zapovijedi vidi ispunjenje zakona.

Zapovijedi...
Moram ih malo ponoviti.
Prva je...
Ako je sav zakon sadržan u ljubavi prema
bližnjemu, sve druge zapovijedi treba gledati
kao sredstva koja će nas rasvijetliti i voditi da i
u teškim životnim situacijama pronađemo put
ljubavi prema drugima.
Ali kako to da apostol Pavao
propušta spomenuti ljubav Božju?
Ljubav prema bližnjemu izraz je ljubavi prema
Bogu. Ljubiti Boga znači vršiti njegovu volju. A
njegova je volja ljubiti bližnjega.

KOJA JE MJERA OVE LJUBAVI?

PO“TAVIMO BLIŽNJEGA NA
SVOJU RAZINU.
TO DOVODI DO POTPUNIH
PROMJENA NAŠEG
UOBIČAJENOG NAČINA
RAZMIŠLJANJA I DJELOVANJA.
www.teens4unity.net
www.novisvijet.net
iBrother

U Akciji:
Ispričat ću svima svoje iskustvo
kako sam ljubio bližnjega.

L.M.

iBrother
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PREREŽI OVAJ DIO, SAVIJAJUĆI GA DOBIT ĆEŠ KARTU KORISNU NA PUTOVANJU.

“U moj je razred stigla djevojka ponavljačica
koja je bolovala od dječje paralize, bolesti koja
onemogućuje ispravno hodanje.

7

Memorijska
Kartica

PREREŽI I SAVIJ NAPOLA, UNUTRAŠNJOST MOŽEŠ ISKORISTITI ZA PISANJE SVOJIH BILJEŠKI O OVOJ RIJEČI ŽIVOTA

AKO BIH JA BIO… NA NJEGOVOM
MJESTU?

