#9

«NE LJUBIMO RIJEČJU I JEZIKOM,
VEĆ DJELOM I ISTINOM»

Apostol Ivan upozorava svoje zajednice na neke
ljude koji su riječima uzvisivali vjeru u Isusa, ali ta
vjera nije bila popraćena djelima.
Pogledao sam i vidio kako pokušava odnijeti veliki
paket u auto.

Pravio sam se ko da se ništa nije dogodilo i nastavio sam
se igrati sa svojim prijateljima kao da ju nisam čuo.
I moji prijatelji su mi rekli da ne slušam tetu koja me i dalje
zvala, jer sam premalen da sam nosim tako težak paket.
Ali jedan glas u meni je bio jači: "Sameh, ti si od Isusa, ti si
drugačiji”.
On te sad zove, rekao sam si.
Ostavio sam svoje prijatelje i otrčao sam pomoći teti.
Moji prijatelji su me počeli zafrkavati, ali dok sam
pokušavao nositi taj težak paket, vidio sam kako mi svi
pomažu da ga odnesem do auta.

Ah, razumijem! Prva je značajka te ljubavi
konkretnost.
Isus nas nije ljubio lijepim govorima, nego je
prošao svijetom čineći dobro, ozdravljajući sve
ljude, potpuno na raspolaganju onima koji su
mu dolazili, počevši od najslabijih,
najsiromašnijih, najodbačenijih, dajući svoj
život za nas.
Možeš li se sjetiti neke Isusove priče
o tome?
Uzmi Evanđelje i potraži tamo neke
takve priče.
A što znači da moramo ljubiti i
istinom?
Kršćanska se ljubav nadahnjuje na istini o
ljubavi koju pronalazimo u Isusu.
Moramo ljubiti u smjeru i u mjeri
koje nam je pokazao Isus.

Njegova je poruka i suviše jasna.
To je poziv na kršćansku autentičnost na
kojoj je Isus vrlo ustrajao.
Jedan od njih mi je rekao: “Isus daje radost onima
koji ga ljube",
Moja radost u tom trenutku je bila stostruka!

A TI, ŠTO BI TI UČINIO??
www.teens4unity.net
www.novisvijet.net

Autentičnost = Svjedočanstvo!
To je ono što žele vidjeti svi moji prijatelji
kad s njima pričam o kršćanskom životu.
Počnimo i mi biti svjedoci
Isusove ljubavi.
Prilagođeni komentar Chiare Lubich - Prilagodio Centar Gen 3

LJUBIMO ZATO
DJELIMA, A NE
RIJEČIMA, POČEVŠI
OD PONIZNOG
SLUŽENJA KOJE
SVAKOGA DANA OD
NAS TRAŽE NAŠI
BLIŽNJI.

U Akciji…
PRONAĐI U EVANĐELJU
KADA JE ISUS
KONKRETNO LJUBIO:

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

Ljubiti djelima?
No, što učiniti s vjerom?

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

Bog, ja sam Sameh iz Iraka, ispričat ću vam što mi se
dogodilo: Jednog ljetnog dana otišao sam na izlet sa
svojim roditeljima i prijateljima.
Dok sam se igrao s njima čuo sam glas svoje tete koja me
zvala.
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