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Vždy, keď som našiel toto prekvapenie a tašku, ktorá bola
z vnútra patrične zašpinená, ma to začalo rozčuľovať. Začal
som podozrievať aj svojich spolužiakov. Napokon som to
všetko oznámil riaditeľovi. Nemal som ani v najmenšom
predstavu o tom, kto môže byť autorom tejto zábavy.
Každopádne pre mňa to ani prinajmenšom žiadna zábava
nebola.
Dni išli jeden za druhým a napriek tomu, že som odhalil
„vinníka“, stále sa to opakovalo. Netajím sa, že som mal
sto chutí odplatiť sa a sám neviem ako som sa dokázal
udržať.
Jedného dňa som o tom porozprával svojmu priateľovi. On
mi na to odpovedal: „Máš pravdu, ale pokús sa s ním o
tom porozprávať, avšak rob všetko v správnej miere a
zachovaj pritom lásku.“
Nasledovný deň v škole som opäť našiel prekvapenie v
taške. S veľkým pokojom som prišiel k môjmu spolužiakovi
a porozprával sa s ním. Od nasledujúceho dňa som už viac
tehly vo svojom ruksaku nenašiel.
Mauro - Taliansko

www.teens4unity.net

„NESŤAŽUJTE SA, BRATIA, JEDEN
NA DRUHÉHO“.
Vysvetlíš mi, prečo nás apoštol Jakub takto
vyzýva?
Už v dobách prvých kresťanov bolo vidieť to, čo
vidíme aj dnes v našich spoločenstvách; ťažkosti
žiť našu vieru, ktoré vychádzajú na povrch v istých
situáciách a zo správania našich bratov, ktoré nie
je v súlade s kresťanským ideálom.
Čo to spôsobovalo?
Tieto situácie vyvolávali pocit znechutenia a
nedôvery, ktorý často prechádzal do sťažovania sa..
Keď sa niečo také stane, čo mám robiť?
Prvá reakcia kresťana by nemala byť netrpezlivosť
a nezmieriteľnosť, ale postoj, k akému nás vedie
Ježiš.
A čo od nás Ježiš žiada?
On žiada trpezlivosť, pochopenie a milosrdenstvo
voči bratom, mať lásku, ktorá umožňuje, aby
vzklíčilo semienko dobra, ktoré bolo do nás
zasiate.
Ako teda môžem žiť Slovo života na tento
mesiac?
Aj my sme členmi rôznych spoločenstiev (rodiny,
školy, mesta, farnosti...), kde sa môže vyskytnúť
mnoho vecí, ktoré podľa nášho názoru nie sú
správne; povaha, spôsob zmýšľania a konania
iných, rôzne nedôslednosti, ktoré zarmucujú
a vyvolávajú v nás odmietavý postoj...
Toto odo mňa vyžaduje AKTÍVNU ODPOVEĎ:
priniesť VIAC LÁSKY tam, kde je jej MENEJ!
Z komentára Chiary Lubichovej – upravené Centrom Gen 3

MOJA
AKTÍVNA
ODPOVEĎ:
NA EVENTUÁLNE
NEDOSTATKY LÁSKY
DRUHÝCH ALEBO
ICH NASADENIA,
ODPOVIEM VÄČŠOU
LÁSKOU A VÄČŠÍM
NASADENÍM Z
MOJEJ STRANY .

V AKCII…
Tam, kde je MENEJ LÁSKY, budem
sa snažiť priniesť VIAC LÁSKY

Zakaždým, keď si uvedomím, že
chýba láska, či z mojej strany
alebo zo strany druhých, budem
sa snažiť preukázať 3 prejavy
lásky voči druhému.

ODSTRIHNI TÚTO ČASŤ A POSKLADJ NA POLOVICU. STANE SA UŽITOČNOU KARTIČKOU A SPOLOČNÍKOM NA TVOJICH CESTÁCH.

Niekoľko posledných
mesiacov sa mi
stávala trocha čudná
vec: takmer každý
deň som vo svojom
batohu vždy
nachádzal jednu
alebo aj viac tehál.
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ODSTRIHNI A POSKLADAJ NA POLOVICU, DO VNÚTRA SI MÔŽEŠ NAPÍSAŤ SVOJE POZNÁMKY K TOMUTO SLOVU ŽIVOTA

ODPÚŠŤAŤ A NANOVO ZAČÍNAŤ
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