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“НА МЕН СТЕ ГО
СТОРИЛИ”

помням си, че в
началото на
Движението на
Фоколарите Св. Дух
вдъхваше в сърцата
ни голяма любов към
бедните.
Когато ги срещахме
по улиците си
записвахме адресите
им, за да отидем да
ги посетим и да им
помогнем. Те за нас
бяха Исус.

Често, след като ги бяхме посетили в бараките им
ги канехме на обяд вкъщи.
За тях избирахме най-новата покривка, найхубавите прибори, най-вкусните ястия. В
първия фоколар сядахме с тях на масата, един
до друг.
В даден момент ни се струваше, че Бог иска от нас
да станем бедни, за да служим на бедните и
въобще на всички. Тогава, в една от стаите на
първия фоколар всяка от нас остави това, което
смяташе, че й е излишно: едно палто, чифт
ръкавици, една шапка, дори и кожух... Днес, за
да дадем на бедните, имаме предприятия, които
дават работа на безработни и дават от печалбата
си за нуждаещите се.
Все пак, много още трябва да се направи за
бедните.
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«КОЙТО ИМА ДВЕ ДРЕХИ, НЕКА ДАДЕ
НА ОНЗИ, КОЙТО НЯМА; И КОЙТО
ИМА ХРАНА, НЕКА ПРАВИ СЪЩОТО”
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От коментара на Киара Лубик
КОЛКО МНОГО
БОГАТСТВА
МОЖЕМ ДА СПОДЕЛИМ
С ДРУГИТЕ
ДА ЗАДЪРЖИМ
САМО ТОВА,
КОЕТО НИ Е НУЖНО

ДУМИТЕ
ОТ ЕВАНГЕЛИЕТО
НЕ СА НЕЩО
НЕВЪЗМОЖНО

З ащо да дам на другите от моите неща?

Защото другият, създаден като мен от Бог, е мой брат,
моя сестра, т.е. е част от мен. «Не мога де те нараня, без
да се нараня и аз” – казваше Ганди
Ние сме създадени като дар един за друг, по образ на
Бог, Който е любов. В нашата кръв е изписан
божественият закон на любовта. Нуждите на един от
нашите ближни са нуждите на всички.
.

има болна майка? Ще помогна, като че ли майка ми
Някой
е болна. Други са гладни? Сякаш аз съм гладен и търся
храна за тях, както бих търсил за себе си.
Така са правили първите християни в Йерусалим. И днес
можем да живеем както първите християни. Имаме много
богатства, които можем да споделим: обич в сърцето,
която да раздадем, време, което да дадем на
разположение, нашите таланти и умения, с които да
помогнем на другите. Понякога имаме чанти, химикалки,
книги, пари, които да дадем на разположение...

би събираме неща, мислейки, че един ден
Mоже
могат да ни бъдат полезни, а близо до нас някой
спешно има нужда именно от тези неща...

Както растението поема от земята само водата,
която му е необходима, по същия начин и ние да
се стараем да имаме само това, което ни е нужно.
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Василий е казал, че ако всеки се задоволи с
Свети
необходимото и дава излишното на нуждаещите

се, няма да има бедни и богати.
Да се стараем да живеем така. Да започнем! Сигурно
Исус ще ни даде стократно и ще имаме възможност
да продължаваме да даваме. Накрая Той ще ни
каже, че това, което сме дали, на когото и да е, сме
го дали на Него.
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