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ДУМИ ЗА ЖИВОТ

(1 Йоан 3:14 )

«Ние знаем, че преминахме от смърт в живот,
защото обичаме братята»

ЖИВЕЕМ ТАКА
“НЕОЧАКВАНА СРЕЩА”
Прибирах се от училище, когато видях а
улицата едно момиче, което плачеше отчаяно.
“Какво ли й се случи?” си помислих и й се
доближих.
Попитах я как се чувства и дали мога по някакъв
начин да й помогна… Тя ме погледна и плачейки
започна да ми разказва за своя живот.
Като малка загубила майка си и това страдание
досега е толкова силно за нея, че я кара да си
мисли, че нейният живот няма смисъл.

Забравих за моите проблеми, и се старах да я
обичам и тя да почувства духовната ми
подкрепа. В разговора й разказах за моя живот.
Аз също загубих майка си когато бях на 3 години.
Но с течението на времето разбрах, че моят
живот не трябва да спира пред това страдание,
защото открих, че имам един Баща – Бог, който
ме обича безкрайно. Тази любов изпълни всички
празнини в моя живот. Разказах й също как се
опитвам да отговоря на любовта на Бог,
обичайки хората около мен.

Моята нова приятелка стана толкова радостна,
че изглеждаше друг човек.
За мен тази неочаквана среща беше много важна.
Видях, че моят преживян опит с Исус, найдобрия ни приятел, не само ме направи
щастлива, а също ме направи способна да
предавам това щастие на другите.

Да действаме
Решавам да обичам…

Какво значи да минем от смърт в живот?
Апостол Йоан има предвид един пълноценен и
изпълнен с радост живот в единството с Бог. Още
повече: да живеем живота на Бог, който е Любов.
Това възможно ли е?
Да! В любовта към ближния е обобщено всичко, което
Бог иска от нас. Любовта е животът на Бог и ето защо,
обичайки ближните, ние влизаме в самия живот на Бог.
В живота на Бог ли?
Как може да бъде това?
Когато прилагаме на практика заповедта на Исус за
любов към ближния, Бог ни завладява.
Доказателството за това е вътрешният мир и една
специална радост, които Той ни дава да вкусваме още
от тази земя.
А когато нямаме любов към ближния?
Когато липсва любов, всичко увяхва и умира.
Това е причината за някои явления много
разпространени в света, в който живеем: липса на
ентусиазъм, на идеали, повърхностност, скука, загуба
на ценности...
В този случай, какво можем да направим?
Лекарството за всички тези симптоми е любовта към
ближния. Само тя ни позволява да живеем живота
пълноценно.
Но моята любов, докъде може да стигне?
Когато обичаме ближния, любовта заразява и тези,
които са до нас: променят се отношенията между
хората, между групите, и постепенно средата, в която
живеем, започва да се променя.

Беатрис от Ангола

Хората, с които се срещаме, и
имаме възможност да ги
обичаме, са различни.
Означи всеки път когато успяваш
да дариш любов на някой от тях..

www.teens4unity.net
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Думи за живот
Светът , в който живеем е болен от егоизъм: в него
владее законът на по-силния, на по-хитрия, на побезскрупулния… Какво може да го излекува?
(1 Йоан 3:14 )

Единственото ефектно лекарство е
Любовта към ближния.
Заповедта на Исус за любов към ближния обобщава всички
останали заповеди: Ако сме изпълнили нея,
сме изпълнили всичките.

www.teens4unity.net

Нашата любов към ближните не
носи полза само за нас самите, а
влияе и върху средата в която се
намираме: с нея се заразяват и
другите, и започват обичат.
Променят се отношенията между
хората и групите. Постепенно
светът около нас се променя.
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Имаш ли такъв опит?
Напиши го на следващата страница.

НАПИШИ ИЛИ НАРИСУВАЙ ЕДИН ТВОЙ ОПИТ

Случката можеш да изпратиш на адрес: redazione.gen3@focolare.org

