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Ние сме група Деца за единство
от един малък град от северна
Италия. От известно време
решихме заедно да се стараем
да живеем новата заповед на
Исус, тоест, да се обичаме
взаимно както Той ни обича, за
да създадем между нас една
частица от единен свят.

Живеем така…
Общ
ангажимент
Мирко, Алекс, Марио и
Винченцо от Италия

Веднъж на две седмици се
събираме у нас , за да прекараме
малко време заедно и за да си
разкажем как всеки от нас през
изминалите дни се е старал да
обича и да живее според
думите на Евангелието.

Това да си споделяме нашите преживявания е за нас много
важно: помага ни да порасне единството между нас и да
преодоляваме трудни моменти.
Опитвайки се да приложим на практика думите от
Евангелието, откриваме колко е хубаво да обичаш всеки,
който минава покрай теб: възрастен, на който отстъпваш
място в градския транспорт; чужденец, който срещаш на
улицата и те пита нещо; съученик, който не разбира урок
или изживява труден момент; приятел, който ти се струва
че се прави прекалено на важен; брат, с който споделяш
стаята; дори онзи учител, който ти е толкова неприятен.
Може би тези наши опити няма да бъдат цитирани в
историческите книги, но радостта от единството, което се
създава между нас и което искаме да разпространим
между много наши връстници, надвишава стократно
усилието, което понякога е нужно за да го създадем.

“ЖИВЕЙТЕ В ЛЮБОВ” (Еф. 5:2)

ДА СПОДЕЛЯМЕ
НАШИТЕ
СТАРАНИЯ
ДА
ОБИЧАМЕ

С тези думи се обръща апостол Павел
към християните от Ефес, като се
старае да им обясни какво значи да
живеят като християни: да бъдат
истински и искрени помежду си, да
си прощават, да вършат добро… да
преминат от “стар човек” , който
не иска да обича и търси само свой
интерес, към “нов човек”, който
винаги продължава да обича и
започва от начало всеки път когато
сгреши.
“Живейте в любов”.
Но коя трябва да бъде мярката на
нашата любов?
Любовта, с която ни обича Исус,
който умря за всички, дори за своите
врагове… умееше да обръща особено
внимание на отхвърлените, на
малките и бедните, на болните; и
същевременно обичаше със силна
любов най-близките си приятели.

И ние сме призвани да обичаме
със същата любов, с която Той ни
обича.
“Живейте в любов”.
Този призив е отправен към
християни като общност
(„живейте”), затова би било
полезно да си помагаме взаимно.
Бихме могли да започнем като
намерим случай, за да си кажем
още веднъж между нас – с
приятелите, роднините, членовете
на нашата общност… - че искаме
да вървим заедно.
.
Направих ли в моята
общност, в моето семейство,
в моя град,… нещо добро за
другите и за общото благо?

Бихме могли да споделим нашия
положителен опит за това как се
стараем да обичаме, за да можем
да се учим един от друг.
На онези, които биха ни разбрали,
можем да разкрием и допуснатите
грешки и отклонения от пътя, за да
можем
да се поправим.
Така ще вървим заедно по пътя на
светостта, ще сеем любовта около
нас, ще сме все по-близо до целта,
за която бяхме създадени:
Любовта между всички.

Ще споделя с някой моя
опит за това как се старая
да обичам.

