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LJUBAV KOJA… JE ZNAK PRIJATELJSTVA.

BILJEŠKE MLADIH

I Care postaje bilješka koja te prati tijekom mjeseca u življenju Riječi Života.
BERNADETTE
Ali, drugi su prijateljili počeli pričati loše o meni i
kako nas moji roditelji nisu mogli povesti, morale
smo sav put prijeći pješice, jer nas nitko nije želio
povesti.

BRAZIL

U

RIJEČ ŽIVOTA

JEDAN KORAK U
AUTOMOBILU

mojem gradu je još
uvijek velika podjela
između crnaca i
bijelaca.

Ona se osjećala marginalizirana i trpjela je. Ni meni
nije bilo lako prihvatiti tu barijeru među nama.

Isus nam kaže da
moramo ljubiti sve jer
smo braća, zbog toga,
kad me jedna djevojka
upitala jer ju mogu
povesti do škole,
odgovorila sam joj da
mogu, ne razmišljajući
koje je boje njezina
koža.

Pokušala sam ljubiti i one koji nisu razumjeli to što
radim, ali polako, shvatila sam da se među nama
rađa vrjednije prijateljstvo i da se mnogi počinju
približavati toj prijateljici.
Doživjela sam da svatko od nas može početi sa malim
činom ljubavi kako bi izgradili bolji i ujedinjeni svijet.

«BUDETE LI ČUVALI MOJE ZAPOVIJEDI, O“TAT
ĆETE U MOJOJ LJUBAVI; KAO ŠTO “AM I JA ČUVAO
ZAPOVIJEDI OCA SVOGA TE OSTAJEM U LJUBAVI
NJEGOVOJ»
(Iv 15,10)
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su riječi uzete iz opšir og govora koji je Isus uputio
Ove
svoji apostoli a ako posljed je večere. Dolazi a

vidjelo kako a poštiva je jegovih zapovijedi
o ogućuje ostati u ljubavi: Ako me ljubite, zapovijedi
ćete oje čuvati .
Dolazi na vidjelo kako ljubav prema Isusu mora biti
pokretač, korije iz kojega ora kre uti poštiva je
njegovih zapovijedi.

KAKO
OSTATI
U NJEGOVOJ
LJUBAVI?

LJUBAV
KOJA NADILAZI
SVAKU

PODJELU

LJUBITE
DRUGE
KAO ŠTO SAM
JA LJUBIO VAS

njegovih zapovijedi je znak, dokaz da
Č uvanje
smo njegovi pravi prijatelji; to je uvjet
da nam Isus uzvrati i osigura svoje prijateljstvo.
No izgleda da o želi reći još ešto, a to je da
čuva je jegovih zapovijedi u a a
izgrađuje o u ljubav koja je svojstve a Isusu.

je ljubav liječila svaku ra u duše i tijela,
I susova
davala mir i radost svakom srcu,
nadilazila svaku podjelu,
vraćajući zajed ištvo i bratstvo

eđu sve.

Bude o li provodili u praksu jegovu riječ,
Isus će živjeti u a a, te će i as uči iti
oruđe svoje ljubavi.
mjeseca uzmimo jed u
Ovoga
jednu njegovu zapovijed i

jegovu Riječ,

astoj o ju provesti u život.

A budući da je Isusova Nova Zapovijed
središte i sažetak svih Isusovih riječi,
živi o ju što korje itije.

