ДУМИ ЗА ЖИВОТ| 11 / 2015
Живеем така…
Нашата цел:
ЕДИНСТВОТО

Това се случи по време на
втората световна война, в гр.
Тренто – Италия.
В скривалищата, където
често се налагаше да се
крием от бомби, отваряхме
Евангелието и го четохме в
светлината на свещ.
Един ден прочетохме това
изречение:
“Всички да бъдат едно”
Разбрахме: ”Това ще е
нашата програма: ние ще
живеем в света ЗА ДА БЪДАТ
ВСИЧКИ ЕДНО”

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

МИР И ЕДИНСТВО

Но как можехме да донесем единството? Разбрах: трябваше
да се обичаме взаимно така, че Христос да бъде винаги
между нас.
Поради Неговото присъствие между нас, изпитвахме
непозната дотогава радост, нов мир, нов ентусиазъм,
светлина, която ни водеше.
Поради присъствието на Исус между нас, хората, с които
се срещахме, започнаха отново да вярват; хора от всяка
възраст, социална категория, професия.
Започваше да се осъществява мечтата на Исус, за която
преди да умре се молеше горещо на Бог Отец: “Всички да
бъдат едно”.

Киара Лубик

«ВСИЧКИ ДА БЪДАТ ЕДНО»

(Йоан 17: 21)

Това е молитвата, с която Исус се
обръща от все сърце към Бог отец,
преди смъртта си.
Бог създава човечеството като Свое
семейство и желанието Му е
неговите деца да се обичат, да си
помагат, да живеят в единство.
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Затова сме родени: за да донесем единството в света,
единството на хората с Бог и на всички хора по-между си.

Когато Бог създава човечеството,
Той го сътворява по Свой образ и
подобие и влага в него Своята
способност да общува с другите,
така че всеки да живее дарявайки
се на другите.
Исус се моли: „Да бъдат всички
едно: както Ти, Отче, си в Мене, и
Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас
едно”.
Ето пример за нашето единство:
Единството, което съществува
между Исус и Бог Отец.

Какъв може да бъде нашият принос
за изпълнението на тази молитва ма
Исус?
Преди всичко можем и ние всеки ден с
доверие да се обръщаме към Бог с
тази молитва. Единството трябва да
бъде на първо място в нашите мисли и
желания . Ако това е мечтата на Бог,
искаме да бъде и наша.
Преди всяко решение, всеки избор,
нека се запитаме: това ще допринесе
ли за единството, най-доброто ли е за
единството?
Както Исус, и ние да отидем там,
където разединенията са най-големи и
да се опитваме да донесем
единството.

“Всеки ден ще се старая да
направя за своя мечтата на
Исус: ЕДИНСТВОТО”

Може да са търкания в семейството
или между хора, които познаваме,
напрежение, което се чувства в
квартала, несъгласия в класа...
Да неставаме безразлични, а да
дадем нашия принос с любов, чрез
изслушване, внимание към другия,
споделянето на болката, родила се
от това разделение.
И най-вече да живеем в единство с
тези, които споделят с нас същия
идеал на Исус, като: предпочитаме
„по-малко съвършено, но
направено в единство, отколкото
съвършено, но направено без
единство”

“Къде мога днес да донеса
единството: в семейството, в
училището, между
приятели…? ”

Да носим
ЕДИНСТВО и МИР

навсякъде.

Колко пъти успях?

в училището ми,
в семейството ми,
в квартала,
в града…
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