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Z diaľky som videl ,ako sa
snaží preniesť obrovský balík
do auta.
Tváril som sa, že som ju nepočul a pokračoval
som v hre.
Aj moji kamaráti mi radili, aby som neprikladal
dôležitosť slovám tety, ktorá ma neprestajne
volala a presviedčali ma, že som aj tak ešte príliš
malý na to, aby som taký ťažký balík uniesol.
Ale vo vnútri som stále silnejšie počul: „Sameh,
si Ježišov, si odlišný“.
Povedal som si: „Veď je to On, čo ma volá.“
Prerušil som hru a utekal som pomôcť tete.
Kamaráti sa mi začali
posmievať, ale keď som sa
snažil naložiť na plecia ten
veľký balík, videl som ich
všetkých, ako mi pomáhajú
preniesť ho k autu.
Jeden z nich mi povedal: „Ježiš dá radosť
tomu, kto ho miluje“,
V tej chvíli som ju zakúšal stonásobne!

AKO BY SI SA ZACHOVAL TY?
www.teens4unity.net

Milovať skutkami?
Čo to má spoločné s vierou?
Apoštol Ján chce ochrániť svoje spoločenstvo
pred určitými osobami, ktoré slovami vyznávali
vieru v Ježiša, ale za touto ich vierou
nenasledovali skutky.
Aha, pochopil som! Prvou vlastnosťou tejto
lásky je konkrétnosť.
Ježiš nás nemiloval peknými rečami, ale on
chodil medzi nami a konal dobro, uzdravoval
všetkých a bol naplno k dispozícii tým, ktorí sa
k nemu približovali, počínajúc od najslabších,
najchudobnejších, odvrhnutých až po
obetovanie vlastného života za nás.
Spomenieš si na nejaký príbeh
o týchto Ježišových skutkoch?
Pokús sa nájsť v evanjeliu nejaké
také príbehy.
A čo chce povedať, keď hovorí,
že máme milovať pravdou?
Kresťanská láska sa usiluje inšpirovať
pravdou lásky, ktorú nachádza v Ježišovi.
Máme teda milovať v súlade s tým, čo
nám ukázal Ježiš a podľa jeho miery.

Jeho posolstvo je až príliš jasné. Je to výzva
na autentické kresťanstvo, na čom Ježiš veľmi nástojí.
Autentickosť = Svedectvo!
To je práve to, čo chcú odo mňa vidieť
všetci moji priatelia, keď im rozprávam
o kresťanskom živote.
Začnime od seba a buďme svedkami Ježišovej lásky.
Podľa komentára Chiary Lubichovej - Spracovalo Centrum Gen 3

MemoryCard
MILUJME SKUTKAMI
A NIELEN SLOVAMI.
ZAČNIME POKORNOU
SLUŽBOU, KTORÚ OD
NÁS KAŽDÝ DEŇ
ŽIADAJÚ BLÍŽNI , ČO
SÚ VEDĽA NÁS.

V AKCII…
NÁJDI V EVANJELIU
PRÍBEH, V KTOROM JEŽIŠ
MILOVAL KONKRÉTNE:

ODSTRIHNI TÚTO ČASŤ, POSKLADAJ, STANE ÚŽITOČNÝM SPOLOČNÍKOM NA TVOJICH CESTÁCH

Keď som sa hral, začul som hlas
mojej tety, ktorá ma volala.

„NEMILUJTE LEN SLOVOM A
JAZYKOM, ALE SKUTKOM A
PRAVDOU“

ODSTRIHNI A POSKLADAJ NA POLOVICU, DO VNÚTRA SI MÔŽEŠ NAPÍSAŤ SVOJE POZNÁMKY K TOMUTO SLOVU ŽIVOTA

Čau, som Sameh z Iraku, poviem vám, čo sa
mi prihodilo: V jeden letný deň som šiel na výlet
s mojimi príbuznými a kamarátmi.

(1 Jn 3,18)

