Една вечер моят
треньор по карате не
можеше да ни води
уроци и помоли мен да
правя това на неговото
място, като ми повери
ключовете за да
заключа залата на края
на тренировката.
Когато се приготвихме да започнем, чух отвън
гласовете на момчета, които се доближаваха до
залата. Имах странно чувство.
И не греших… Бяха точно онези момчета, които
не ви ги препоръчвам. Започнаха да скачат по
матраците с обувки и искаха да откраднат
нашите медали. Най-първо мислих да посегна
върху тях с ръцете, но се сетих за думите на
Исус: “Обичайте враговете си! Ако обичате само
тези, които ви обичат, каква заслуга имате?”
Така веднага спрях моите приятели, които бяха
готови за бой и отидох да говоря с тези момчета.
Казах им, че не струва цената да откраднат
медалите ни. Трябва да уважават усилията и
жертвите на тези, които са ги спечелили.
С една дума: успях да ги
убедя да се успокоят.
Събуха се и участваха на
урока заедно с нас.
Но най-хубавото беше, че
станахме приятели! На
някои от тях им хареса
толкова много, че се
записаха на курс и още сега
тренират заедно с мен.
От Италия
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«НО, АКО ТЪРПЕЛИВО ПОНАСЯТЕ
СТРАДАНИЕТО И ПРАВИТЕ ДОБРО, ТОВА Е
УГОДНО БОГУ »
По онова време има гонение на християните от
страна на властта, много от тях са измъчвани и
убити поради вярата си.
Апостол Петър се обръща и към робите, които са
приели вярата и които, както всички роби в
тогавашното общество, трябвало да претърпяват
неразбиране и съвсем несправедлив тормоз. .
Това преди много време, а днес?
Тези думи се отнасят до всички хора, които по
всяко време и на всяко място трябва да
изтърпяват неразбиране и несправедливост от
страна на ближните им.
Може и на нас да се случи да претърпим грубо
отношение , неблагодарност, подигравки, обиди…

Как да постъпим в тези случаи?

Като следваме примера на Исус.
Той ни насърчава да отговаряме с любов, и
да разпознаем в трудностите възможността да
покажем какво значи да бъдеш християнин. Ако
въпреки всичко продължим да обичаме, ще
можем да доведем до Бог дори и тези, които не
ни разбират и ни тормозят.
Някои, слушайки тези думи, обвиняват
християнството, че подтиква хората към
примирението и че следователно те не се
борят против несправедливостта.
Но не е така. Ако Исус изисква от нас да обичаме
дори този, който не ни разбира и ни тормози, не е
защото иска да бъдем равнодушни към
несправедливостта. Напротив! Той иска да ни научи
как да изграждаме едно наистина справедливо
общество. Това може да го направим, като
разпространим духа на истинската любов, като
първи започнем да обичаме.
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MemoryCard
ДА СВИДЕТЕЛСТВАМЕ
ЗА ЛЮБОВ, КОЯТО
ИСУС Е ДОНЕСЪЛ НА
ЗЕМЯТА: ЛЮБОВ ЗА
ВСИЧКИ, ДОРИ И ЗА
ТЕЗИ, КОИТО СЕ
ДЪРЖАТ ЛОШО С НАС.

Да действаме…
Как можем да създадем
наистина справедливо
общество?

КАТО ОБИЧАМЕ ПЪРВИ!

Отрежи тази част и можеш да я някъде, където да те подсеща за думите за живот.

СТРАДАНИЕТО И ПРАВИТЕ ДОБРО, ТОВА Е
УГОДНО БОГУ »

(Ср.1 Петър 2:20).

Оцвети всеки път когато успяваш да направиш
първа крачка към някой, като го обичаш пръв.

«НО, АКО ТЪРПЕЛИВО ПОНАСЯТЕ

ДУМИ ЗА ЖИВОТ

Отрежи, сгъни и от вътрешната страна можеш да пишеш твоите записки за това как живееш тези думи за живот.
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