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Живеем така…
«За Теб, Исусе!»

Живея близо до стената,
която беше построена в
моята страна, за да разделя
арабите от евреите.
Всеки ден, когато отварям
прозореца на моята стая, я
виждам.
Когато вървя по улиците на
града има места, където
войниците спират всеки,
който иска да мине от там,
за да проверяват
документи.

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

Затова да отидеш на училище или да посетиш
роднини и приятели, може да бъде истинско
приключение...!
Всеки път, когато войниците ме спират, треперя от
страх, но поднасям страха на Исус и се опитвам да се
сещам, че и този войник е човек като мен и трябва да
го обичам.
По този начин усещам, че Исус става всичко за мен.
Той ми дава сили да приемам всеки ден като едно
ново начало. Така тежестта на трудностите става полека.
ЮЛИЯНА – Света земя

„ПРИГОТВЕТЕ ПЪТЯ НА ГОСПОДА,
ПРАВИ ПРАВЕТЕ ПЪТЕКИТЕ МУ” (МК. 1:3)
С тези думи Йоан Кръстител
възвестява на неговите сънародници
радостната новина, че е близо
времето когато Господ ще изпълни
обещанията си и ще изпрати дълго
очаквания Месия (спасител).

Нужно е да премахнем всички
препятствия, които пречат на идването
на Бог.

Нужна е смелост да изберем между
нашия път и пътя, който Той ни
посочва, между нашата воля и
И той дойде, но не беше лесно хората
Неговата воля, между програмата,
да го познаят…
която ние сме си направили и тази
Тези думи са предназначени и за
подготвена за нас от Неговата
мен. Наближава Рождество Христово: всемогъща любов.
Господ идва и трябва да съм готов да
Пречка може да са и наши мисли, с
Го посрещна.
които осъждаме другия и не ни
Стои на вратата и чука, иска да влезе в позволяват да го приемаме и
дома ми. Не мога да Го оставя вън от обичаме; нашата слаба воля, която ни
живота ми.
пречи да постъпваме според учението
на Исус. Може да са лоши навици,
ТЕЗИ ДУМИ МЕ ПРИЗОВАВАТ ДА
които ни пречат да бъдем с Исус,
ПРИГОТВЯ ПЪТЯ, ЗА ДА МОЖЕ ИСУС ДА неприязън, която чувстваме към
ВЛЕЗЕ ВМОЯ ЖИВОТ.
някой, и много други неща …

Да се попитам:
“Кои са препятствията,
които пречат да живее
Исус в мен?”
Да започнем сега, и момент след
момент да премахваме
пречещите камъняци, за да може
Исус да влезе в нашия живот, да
бъде Той, който живее и действа
чрез нас в този свят.
Да поправим преди всичко
пътеките в нашите отношения,
като заличим всяка кривина,
която би могла да стои по-между
ни.

ЩЕ ДОЙДЕ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО:
ИСУС ЩЕ НАМЕРИ ПЪТЯ ОТВОРЕН И
ЩЕ МОЖЕ ДА ОСТАНЕ СРЕД НАС.

Дори и малки
неща са важни…

Всеки път КОГАТО НАПРАВЯ ВЪТРЕ В
МЕН МЯСТО ЗА ИСУС, ще задраскам един
камък.
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