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Живеем така…
Една топка и
много приятели
Крис

Вървях към
магазина, за да купя
нещо за себе си,
когато се срещнах с
група момчета
чужденци, които от
два месеца живеят
в съседния квартал.
С единия от тях
преди няколко дни
се бях запознал
във влака.

Същият ме помоли за една топка, защото
искали да играят, но тяхната топка била
спукана и нямали пари да си купят нова.
След момент на колебание, ги поканих да
влезем заедно в магазина, и с парите, с които
исках да си купя нещо, купих нова топка за
тях.
Заедно отидохме да играем футбол и
изиграхме прекрасен мач. Моят отбор загуби
но аз спечелих нови приятели.
Между нас се роди истинско приятелство.
С един от тях сега играем в същия отбор
на нашия град.

„МАРТО, МАРТО, ТИ СЕ ГРИЖИШ И БЕЗПОКОИШ ЗА МНОГО
НЕЩА, А ПЪК ЕДНО Е САМО ПОТРЕБНО.” (ЛУК. 10:41-42)
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Исус обича да спира за отдих
у дома на своите приятели
Марта, Мария и Лазар.
Като домакиня, Марта е много
заета с подготвянето на почерпка
за Исус и учениците му, а сестра
й Мария, сяда и слуша Исус.
Марта негодува, че сестря й я е
оставила сама да шета и казва на
Исус: “Кажи й да ми помогне”.
Марта е права. И аз на нейното
място щях да негодувам…
Но Исус й отговаря:

БОЖИЯ ГЛАС

«Марто, Марто, ти се грижиш
и безпокоиш за много неща,
а пък едно е само потребно»
Защо Исус казва така?

Исус не упреква Марта защото
прави много неща, а защото се
притеснява и безпокои,
съсредоточена е само в работата
и няма място за друго…
Не се ли случва това и на нас?
Толкова сме заети с интернет, с
телефона, с чата, или дори с важна
работа, която трябва да свършим…
че забравяме да обръщаме
внимание на другите, да слушаме
хората , които са до нас.
Както Марта, и на нас Исус
казва: “Едно е само потребно”.

“Ще се упражнявам да
слушам тихия глас на Бог,
който говори в сърцето”

“Това, което ще остане на края
на всяко действие, което
правим е само любовта, която
положихме в него.

съвестта.
Той ще ни води момент след
момент, във всяко нещо,
което правим, да правим
само едното: ДА ОБИЧАМЕ.

http://wordteens.focolare.org/bg/
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