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LJUBAV KOJA… UVIJEK PODUZIMA PRVI KORAK.
BILJEŠKE

MLADIH

I Care postaje bilješka koja te prati tijekom mjeseca u življenju Riječi Života

LUIS
BRAZIL

J

edan dan došao sam u
razred i profesorica je
pitala tko želi sjesti u
klupu pokraj Franca.
On je siromašan
dječak i sa svojom
obitelji živi u garaži u
jednom kvartu koji
nije na dobrom glasu.
Prošle godine tijekom
cijele školske godine
odjeću je promijenio
dva ili tri puta: bio je
zapušten i neugodno je
mirisao.

RIJEČ ŽIVOTA

ŠKOLA JE UVIJEK PRAVA
TERETANA GDJE MOGU
STAVITI SVOJE SRCE U
AKCIJU.

Nitko od nas nije mogao biti pokraj njega..
I meni ga je bilo teško prihvatiti, jer ako bi sjedio s
njim morao bih mu pomagati i sa zadaćom, obratiti
više pozornosti na njega, a onda ne bih imao toliko
slobodnog vremena.
Da budem iskren u tom sam trenutku bio zabrinut zbog
ispita koji sam imao idući sat. Ali Isusov glas u meni
bio je jači.
Trebala mi je sva dobra volja da profesorici kažem da
mogu ja sjesti u istu klupu sa Francom.
Priznajem da mi je taj korak pružio veliku radost, a
također i gledajući Franca, činilo mi se da je u njegovo
srce ušlo malo sreće.

Pavao govorio je o duž osti a što ih i a o pre a
S veti
građa ski vlasti a poštova je, plaća je poreza, itd. ,

«NIKOMU NIŠTA NE DUGUJTE, OSIM DA
JEDNI DRUGE LJUBITE. JER TKO DRUGOGA
LJUBI, ISPUNIO JE ZAKON.» (Rim 13,8)

ističući da izvršava je tih duž osti tre a iti potak uto
ljubavlju. On prelazi na duž ost koju je ešto teže
razumjeti, a imamo je pre a svako u aše
bliž je u, u skladu s preporuko što a ju je Isus
ostavio.
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DUG

ljubav u svoj raznolikosti njezinih izraza:
Uzajamna
velikoduš osti, brizi, povjere ju, uzaja o

poštova ju, iskre osti, itd. ovdje a se predstavlja kao
dug, tj. kao ešto pred či e e ože o biti rav oduš i,
SE NE MOŽE što se e ože odgoditi; kao ešto što as tjera, što
nam prijeti i ne da nam mira sve dok ga ne platimo.
ODGODITI
KOJI

UZAJAMNA LJUBAV JE POKRETAČ
DUŠA I CILJ
KOJEMU TEŽE
SVE ZAPOVIJEDI

želi o do ro izvršavati Njegovu volju, potre o je
Ako
uvijek i ati pred so o ilj uzaja u lju av što a
Bog preko zapovijedi predlaže.

ga

Primjerice, da is o do ro živjeli sed u zapovijed, e
ože o se ogra ičiti a to da e krade o, ego se
tre a o oz ilj o zalagati za ukla ja je društve ih
nepravdi. Sa o tako će o pokazati da ljubi o aše
bliž je.

Ako je uzaja

a lju av dug, kako kaže sveti Pavao,
potrebno je posjedovati ljubav koja ljubi prva, kako je to
KOJA UVIJEK či io Isus s a a. Ta će ljubav stoga preuzeti inicijativu,
eće čekati, eće odgađati.
LJUBI
NEKA NAŠA LJUBAV BUDE KONKRETNA, NEKA )NA
PRVA
RAZUMJETI, PREDUHITRITI, NEKA BUDE STRPLJIVA,
PUNA POVJERENJA, USTRAJNA I VELIKODUŠNA.
LJUBAV

