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Преди доста време един съученик ме
помолим да му помогна за фрески,
защото е получил двойка по този
предмет. Тъй като аз съм добър по
френски реших да му помогна. Всеки път
когато имаше нужда от помощ, ми се
обаждаше и учихме заедно.
В начало на
следващата учебна
година отново ме
помоли за помощ, но
вече имаше нужда от
повече учене и така
започнахме да се
срещаме редовно,
всяка седмица.

След няколко “урока”, започнаха да ми се
обаждат родителите на някои негови
приятели и ме молиха да давам уроци по
френски на техните деца, като настояваха да
ми дадат парично възнаграждение за това.
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«ДАВАЙТЕ И ЩЕ ВИ ДЕ ДАДЕ»
Случвало ли ти се е да получиш подарък
от приятел и да почувстваш необходимост
да му отговориш?

A

Да, правя го от любов и
признателност към приятеля.
Да, правя го, за да се отблагодаря.

A

B

Ако това се случва на теб, колко
повече това се отнася за Бог, Който е
Любов. Той връща щедро и изобилно
за всеки наш жест на любов към
ближните.

Случвало ли ти се е? Ако не, спомни си,
че когато даряваш, на който и да е, не
трябва да го правиш без да очакваш нещо в
замяна. Опитай. Но го направи, не за да
видиш резултата, а защото обичаш Бог.

B
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Но аз нямам нищо…
Не е вярно. Всички ние имаме неизмерими
богатства: свободното си време, усмивка, съвета,
който можем да дадем, своята култура, мира,
който носим в себе си, думите си, за да убедим
имащия да даде на нуждаещия се…

Да действаме…

Но не знам на кого да дам…

На края на годината всички ученици, на
които давах уроци, завършиха с добра
оценка по френски, а аз можах със
спечелените пари да купя колело.
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Огледай се наоколо: спомни си за болния в
болницата, за самотния, за подтиснатия
съученик, за малкото си братче, което има
нужда от помощ, за приятеля си, който има
проблеми,… Исус те очаква в тях.

Давайте, и ще ви де даде: Нашето даване
отваря ръцете на Бог, който ни възвърне
обилно и ще можем да даваме още и много
и да помогнем на нуждите на много хора.
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Отбележи всеки път когато,
успееш да да дариш нещо на
другия (духовно или материално).
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