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Преди години баща ми ни
напусна и отиде да живее
на друго място. С майка
ми и сестра ми вече не
искахме да чуем за него.
Аз много страдах и в тази
ситуация беше голяма
подкрепа за мен любовта
на други “Деца за
единство”.

Живеем така…
Възстанових
един мост…

Постепенно в мен започна
да се ражда идеята да
потърся баща ми. С
помощта и подкрепа на
приятели намерих сили и
средства, за да го посетя.
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„ДЕРЗАЙТЕ: АЗ ПОБЕДИХ СВЕТА”
(Йоан 16:33)
С тези думи завършва прощалната реч, с
която Исус се обръща към Своите ученици
по време на Своята последна вечеря
преди да умре на кръста.
Как може Исус да твърди, че е победил
света, когато малко след тези думи ще
бъде затворен, бичуван, осъден и убит по
най-жестокия и срамен начин?

ВСЯКА

В КАКВО СЕ СЪСТОИ НЕГОВАТА ПОБЕДА?
Разбира се, във възкресението Му, с което
Той победи дори и смъртта.
Но преди това, Неговата победа се състои и
в любовта Му, с която Той даде живота Си
за нас.
.

Аз не винаги побеждавам трудностите и
тогава губя кураж, чувствам се сам. Как
мога да съм победител в тези моменти?

Не знаех как щеше да реагира и не знаех
дори как ще реагирам аз, когато го видя,
понеже от 6 години не сме имали контакти и
никаква новина за него.
Пътувах 900 километра и когато се изправих
пред него, останах без думи, но не чувствах
никаква неприязън, а само желанието да го
обичам.
От този момент е построен отново мост
между мен и него , а в себе си чувствам нова
свобода.
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Колкото сурови и трудни да са
моментите, които преживяваме,
трябва да сме уверени, че Исус вече ги
е преживял и се е преборил с тях.
Нашата надежда за победа е в това, че
самият Исус живее и се бори с нас.
«Ако Ти си победил света – бихме
могли да Му кажем – ще знаеш как да
победиш и това мое страдание.».
Исус е победител след като приема
болката от любов към нас и превръща
страданието в любов, като вярва в
живота след смъртта.
Ние също можем да бъдем
победители, ако сме способни във
всяка трудност да продължаваме да
обичаме .

Да, но това не е никак лесно!

Ще успеем ако позволим Исус да
живее в нас и между нас.
Всеки път, когато се срещаме с трудности,
наши лични или на хората около нас, или
проблеми, за които научаваме в света,
да се доверим на Исус, Който победи
света,
направи
насogni
участници
Certo,
per questo
volta che в Неговата
победа,
и разтвори
нас Рая, където
incontriamo
qualsiasiза
difficoltà,
dobbiamo
la certezzaмясто.
che Gesù,
отиде,
за даavere
ни приготви

Per quanto dure e
difficili possano essere
le circostanze nelle
è accanto a noi ci
e in mezzo troviamo,
a noi.
quali
Всичко можем даla
превъзмогнем
в
abbiamo
certezza
Него, Който ни дава сила!
che esse sono già
“Да помисля кои са
state
fatte
proprie
e
трудностите
с които
найчесто се срещам”
superate da Gesù.
“Да споделя с другите как
успях да преодолея
трудностите”

Да преодолеем

всяка трудност

КАК ПОСРЕЩНАХ
ТРУДНОСТИТЕ ДНЕС?

УСПЯХ ЛИ ДА ПРОДЪЛЖА
ДА ОБИЧАМ?

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

