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Живеем така
Силата
на прошката

Преди три години, когато
моите родители се
разведоха, си мислих, че
никога няма да мога да
простя на баща си.
Бях дълбоко разочарована:
той ми беше образец в
живота, а предпочете да си
създаде друго семейство.
Все пак, чувствах в душата
нужда да му простя.
Преди няколко дни той ми
се обади по телефона:
„Вечерта ще мина да те
взема и ще отидем да
вечеряме заедно! Много
се зарадвах!
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След училището го чаках дълго, но нищо, той не се появи. В
даден момент, телефонът звъни: „Здравей, татко съм. Ако
искаш, може утре сутринта да отидем заедно на закуска.
Днес не мога“. Затворих телефона, без да му отговоря.
На следващия ден, неделя, в църква дарих на Исус моето
страдание и успях да му простя.
На излизане от църквата, кого виждам? Баща ми. Чакаше ме за
закуска. Веднага го поздравих с радост. Той ме погледна с
изненада, защото очакваше да съм намръщена както и друг
път.
Сега, обаче, след като му бях простила, не само изчезна в мен
всякакво чувство на обида, но самата аз не бях тъжна и се
чувствах свободна да го обичам.

Флора

Ако Бог към нас е „богат с
милост“, и от нас се иска да
бъдем милосърдни едни към
други.
Ако Той обича дори и лоши хора,
които не са Му приятели, и ние
можем да се научим да обичаме
тези, които не са обичливи,
дори враговете ни.

„БОГ, БОГАТ С МИЛОСТ, ПОРАДИ
ГОЛЯМАТА СИ ЛЮБОВ, С КОЯТО НИ
ОБИКНА, МАКАР ДА БЯХМЕ МЪРТВИ
ПОРАДИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, НИ
ОЖИВОТВОРИ С ХРИСТА” (Еф. 2: 4-5).
Бог обича и показва своята
грижа към всеки, подобно на
майка към детето си: тя го
обича, стои до него, защитава
го, занимава се с него…

ДА ПРОЩАВАМЕ И

Ако живеем така, ще можем да
станем свидетели на Божията
любов и да помогнем на хората,
които срещаме, да открият, че и
към тях Бог е богат на милост и
има голяма любов.

В много евангелски разкази
можем да открием Бог като
милосърден баща: в притчата за
добрия пастир, за блудния син,
за добрия самарянин, …

ДА ПРОЧЕТЕМ ЗАЕДНО НЯКОЯ
ОТ ТЯХ.

ДА ПОМИСЛЯ: КОГА ПОЧУВСТВАХ
БОЖИЯТА ЛЮБОВ КЪМ МЕН?

НА КОГО МОГА ДА ПРОСТЯ ДНЕС? ОТ
КОГО МОГА ДА ИСКАМ ПРОШКА?

Колко пъти ни е трудно да прощаваме
на някой, който ни е обидил, с
резултата, че губим приятел или просто
си разваляме отношението.
Силата да започнем отначало не само
ни позволява да ПРОЩАВАМЕ, но и да
ЗАБРАВИМ, и да намерим още подълбоко приятелство!
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Прощавам
и…
започвам от начало.

