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Живеем така…

Един
обикновен
жест…

В моя клас има повече
от 40 ученика и не се
познавам с всички.
Затова реших да
започна да обичмам
моите съученици с един
много обикновен жест:
да кажа “здравей”. Но не
така, както понякога
правим от навик или от
добро възпитание, а
защото исках чрез този
обикновен жест другият
да почувства моята
любов.

«ИСУС Й КАЗВА:
“ДАЙ МИ ДА ПИЯ.”»
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Имаше невероятен ефект! В началото изглеждаше,
че нищо не се променя, но скоро някой, на който дори
не знаех името, ми каза: “Джани, ти не знаеш колко
добро ми прави това твое “здравей”. Ти си
единственият човек, който се държи добре с мен.” А
един друг ми каза: “Понякога отивам на училище само
защото знам, че когато пристигна, ще чуя твоето
“здравей”, и моят ден веднага става по-хубав.”

Сега познавам много по-добре учениците
от моя клас, а този обикновен жест
промени не само мен, а също и тези, които
са в класа с мен .
Джани от Бразилия

“Да спрем за малко и да
помислим кои са препятствия,
които ни спират в отношения с
другите?

Исус, уморен от пътя, сяда при един кладенец.
Жаден е, но няма с какво да вземе водата.
Пристига една жена със стомна, иТой се обръща
към нея, за да Му даде да пие от водата.
Жената е Самарянка.
По онова време това е много необичаен
жест: един мъж да заговаря непозната
жена. Овен това Исус е Юдеи , а юдеи и
самаряни не са в добри отношения.

Защо въпреки това Исус говори с нея?

В моя клас има ли съученик от
друг народ или по някакъв начин
различен от нас? Има ли някой,
който другите отхвърлят?
Аз ли се чувствам различен и
отхвърлен?
Не бих ли могъл и аз, като Исус,
да направя първа крачка към
другия, преодолявайки всяко
различие и предубеждение?

Той иска да проникне в нейното сърце и
затова я моли: «Дай ми да пия!»

ЗАЕДНО

Исус иска да проникне и в сърцето на
всеки от нас и ни пита: “Дай ми да пия”
Във всеки човек в нужда, във всеки самотен или
отхвърлен, в този от друг народ , дори в този,
който не ми е симпатичен, можем да разпознаем
Исус, който ни моли: “Дай ми да пия”.

Можем да отбележим по едно
препятствие, всеки път когато успеем да
преодолеем някоя трудност в любовта
към ближния.
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Да преодолеем

всяка преграда.
В моя клас…

Има ли съученик, който е от друг народ
Или по някакъв начин различен от нас?
Има ли тези, които другите отхвърлят?
Чувствам ли се различен или отхвърлен от
другите?
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