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ЖИВЕЯ ЗА ТОВА,
КОЕТО МЕ ПРАВИ
ЩАСТЛИВ

Един ден майка ми ме
помоли да й помогна,
точно когато исках
да изляза. Този път
успях веднага да й
кажа “да” , защото в
себе си почувствах
като един заряд на
любовта, един
подтик да обичам.
Усещах, че трябва да
започна от малки
неща, с конкретни
дела, започвайки от
приятелите, от
семейството ми…
Това, че момент
след момент се
старая да обичам
всички, ме прави
щастлив.

Не е винаги лесно и понякога ми се иска да се
откажа, но знам, че пътят, по който съм
тръгнал е този, който ми носи щастие и така се
съвземем и отново започвам да обичам.
Един път, поради недоразумение, се развали
приятелството ми с една съученичка. Не знаех
как да оправя положението, но се опитвах да я
разбера, да се поставя в нейното положение, да
се интересувам от нещата, които тя харесва…
и скоро отношенията ни се оправиха.
Благодарение на многото малки жестове на
внимание разбрах, че понякога е достатъчна една
усмивка, едно телефонно обаждане, една дума, за
да се заразят с любовта и другите.
В последното време разбрах, че истинската сила
да обичам ми идва от отношението ми с Бог,
когато поставя Него на първо място в моя
живот. Сега моята връзка с Бог е по-дълбока и
по-силна. И това приятелство с Него ме прави
още по-сигурен и по-щастлив.

Исус, със своята смърт на кръста ни помири с

«... МОЛИМ ВИ ОТ ИМЕ
ХРИСТОВО: ПРИМИРЕТЕ СЕ С
БОГА!»

Бог, като ни даде върховното доказателство за
своята любов.
Това е истината, която цялото човечество
очаква: да, Бог е близо до всеки и обича
безкрайно всеки човек.

(2 Кор. 5:20)

От коментара на Киара Лубик

ЛЮБОВТА
КОЯТО
НЕ СЕ ЗАТВАРЯ
В СЕБЕ СИ

ЛЮБОВТА, КОЯТО
ВИЖДА И ОЦЕНЯВА
ПОЛОЖИТЕЛНОТО
В БЛИЖНИЯ

ВСЕКИ
ОТ НАС
Е НОСИТЕЛ
НА РАДОСТ

желае да поведем и другите към помирение с
Бог
Него, като поверява на всеки от нас голямата

отговорност: да свидетелстваме с живота си за
Неговата любов към хората.
Нашето поведение би трябвало да показва
верността на тази истина: чрез нашата любов
хората да усетят, че Бог ги обича, и да Го обикнат.

От име Христово” означава „вместо Него”:

Да живеем с Него и като Него, да се обичаме както
Той ни обикна, без затваряне или предразсъдъци, с
отворено сърце за всеки, оценявайки положителните
качества на нашия ближен, готови да дадем живота
си един за друг.
Тази любов е отличителният знак на християните,
валиден и днес, както бе във времето на първите
последователи на Христос.

да живеем тези думи означава, да станем помирители.

Как? Ако всеки наш жест, всяка наша дума, всяко наше
отношение, е пропито от любов, ще бъде като това
на Исус.

И така ще бъдем като Него, носители на радост и
надежда, на хармония и мир, т.е. на онзи помирен с
Бога свят, който цялото творение очаква.

Б

аща ми умря във войната и още от
малък винаги съм чувствал
отговорността за майка ми и за помалките ми сестри.

По време на ваканцията трябваше здраво да
работя, за да можем да се изхраним. Работих
по 10 часа на ден и за това печелих 1 долар и
половина (около 2 лева) седмично.
Един път получих заплатата и забелязах,
че сумата е по-малка от определената.
Искаше ми се веднага да повдигна голявм
скандал, защото с толкова малка заплата
ми се струваше твърде несправедливо.
Но се сетих, че съм решил да се старая да
променям света с любовта и избрах любовта
като правило на моя живот.

Реших да почакам до следващия ден, за
да разбера причината.
Междувременно и собственикът на
магазина забеляза грешката си и ми се
извини. Така отношението ни не се
развали, а дори стана по-хубаво.
Едно момче, което работи с мен, от
няколко дни не ми говореше и се държеше
към мен агресивно.
“Да обичам пръв" си казах: отидох да
купя сладолед и го почерпих.
Той остана изненадан и ме
попита защо го правя.
Отговорих му: “защото обичам
мир” . От този момент
станахме добри приятели, и
започна и той да споделя с мен
същия начин на живот.
.
Чрез тези две случки разбрах, че
отношенията между хората се
променят с малки жестове на
любов.
И така се ражда в нас и между
нас мирът, който всички ние
толкова много желаем.

Моите преживявания свързани с Думите за живот :

Ако искаш да ги споделиш с другите, можеш да ги изпратиш на: fokbulgaria@gmail.com

