Живеем така…
Спвциален
съученик…

Един мой съученик,
Рикардо, имаше много
странен начин на
изразяване: вместо
нормално да говори с
другите, предпочиташе
да ги удря, блъска и
обижда. Така повечето от
учениците го изолираха.
За да не се караме и аз
направих същото и
седнах в другия край на
класната стая, далече от
него.

Един ден учителката по италиански реши да ни
размести и на всеки определи ново място, където да
седи. Познайте с кого се намерих на същия чин? Точно
с него.
Тогава се сетих за думите за живот.
В началото беше трудно да го приемам като че ли е Исус. Но
с минаване на времето забелязах, че е станал по-спокоен.
Не може да се каже, че Рикардо е станал “симпатичният
съученик”, но вече не посяга върху другите и не им се
подиграва. И на учителите вече не се налага да викат
родителите му, както преди правиха често.

Андрей от Италия
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“ЗАТОВА ПРИЕМАЙТЕ СЕ ЕДИН
ДРУГ, КАКТО И ХРИСТОС ВИ ПРИЕ,
ЗА БОЖИЯТА СЛАВА”

Свети Павел не казва на християните,
че трябва да станат всички еднакви, а
да бъдат в единство, въпреки
различията им.
По същия начин и ние сме поканени
да приемаме един друг, знаейки, че
всички грешим…

Днес си сложих
специални очила,
които ми позволяват да
виждам положителното
в хората около мен.
Забелязах…

Както и във всеки има нещо добро, което
можем да открием и да научим от него.

ДА ОТКРИЕМ
ПОЛОЖИТЕЛНОТО
В ДРУГИЯ

Както и в нашия клас.
Свети Павел е убеден, че въпреки
различията в мненията и обичаите,
всеки от тях действа от любов към
Господа.
Той им казва, че вместо да осъждат
различните, трябва по-скоро да търсят
общото благо и единството на
общността, като се приемат един друг,
както Исус приема тях.

Да се опитваме да открием
положителното в този, с който ни е
трудно да общуваме, който не ни е
симпатичен и който ни дразни.
Да приемем различния с любов и
уважение, като си помислим, че и
този човек е безкрайно обичан от
Бог и Исус е дал живота си за него.
Да му се доближим. Да намерим
начин и с него да работим заедно за
доброто на всички.

Сглоби очилата и ги подари на някой, като му
предложиш да гледате положителното в хората
около вас (виж следващата страница).

ИЗРЕЖИ
очилата
следвайки
прекъснатите
черти

Сглоби очилата и ги подари на някой,
като му предложиш да гледате
положителното в хората около вас.
Ако искаш можеш да ги оцветиш.

Да открием

в другите.

Да помисля, кои са хората с които ми е найтрудно да общувам: в семейството, в класа,
в отбора, в компанията…
Да се опитам да открия в тях
една положителна черта.
След това да се доближа към тях, и да
създам нови отношения.
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