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“АКО СЪМ АЗ… НА НЕЙНОТО МЯСТО?”
“В моя клас пристигна момиче, болно от
полиомелит, поради което трудно се
движеше.
Почувствах, че Исус я постави до мен,
за да Му покажа моята любов.
Запознах се с нея и със съучениците ми
започнахме да й помагаме.
За рождения й ден й подарихме една
писалка и й изпяхме “happy birthday”.
Всяка сутрин се редуваме за да й
помогнем да изкачи стълбите, и в
спортната зала някои от нас правят с
нея леки упражнения.
В началото не успяваше да преписва от
дъската и да решава задачите. Сега, с
нашата помощ, вече пише по-бързо и се
справя с ученето. Учителите забелязаха
това и майка й, когато я посещаваме, не
спира да ни благодари.
За да отида при нея в къщи, тъй като
живее далече, губя цял следобед, но
чувствам, че времето не е загубено:
вечерта сърцето ми е препълнено с
радост.
Когато отидохме на екскурзия,
пожелахме и тя да дойде с нас: всички се
редувахме да я носим по малко. Вечерта
беше уморена, но щастлива: това за нея
беше за пръв път, че е могла да
присъства на една екскурзия.
Сега вече не казва, че е неподвижна,
старае се да прави всичко и често успява.
Лекарите, които я лекуват са учудени от
напредъка й, и не могат да си обяснят...
Но ние в класа знаем:
«Това направи любовта».
Л.M.
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„ЗАЩОТО ЦЕЛИЯТ ЗАКОН СЕ
ИЗПЪЛНЯВА В ЕДНА ДУМА,
ИМЕННО В: ВЪЗЛЮБИ БЛИЖНИЯ
СИ КАТО СЕБЕ СИ.” (Гал. 5:14)

Какво иска да каже с това апостол Павел?

Memory Card
ДА ОБИЧАМЕ БЛИЖНИЯ
КАТО СЕБЕ СИ.
КОЯ Е МЯРКАТА НА ТАЗИ ЛЮБОВ?

Казва ни, че в основата на християнското
поведение трябва винаги да бъде:
любовта към ближния.

Да, знам: не трябва да правя
лошо на другите!

ДА ПОСТАВИМ БЛИЖНИЯ НА
СЪЩОТО НИВО КАТО СЕБЕ СИ.

Така е, но не е достатъчно: който обича не само
избягва да прави злото, а иска доброто на другия,
прави му добро, дарява се до такава степен, че
стига дори до там да даде живота си за обичания.

ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ПЪЛНА
ПРОМЯНА НА НАШИЯ НАЧИН
НА МИСЛЕНЕ И НА ДЕЙСТВИЕ.

За това Св. Павел казва, че обичайки
ближния ние изпълняваме напълно и
всичките останали заповеди.
Да, естествено: който обича ближния, не краде,
не убива, не лъже, не прелюбодейства… Ето
защо първата заповед е: Обичай Бог с цялото
си сърце… и ближния като себе си.
Но, ако целият закон се съдържа в любовта
към ближния, за какво са другите заповеди?

www.teens4unity.net

Да действаме:
Отбележи с оцветено
кръгче всеки път когато
успееш да обичаш ближния
поставяйки го на същото
ниво като себе си.

Те са средства, които да ни водят и да ни
вдъхновяват в трудните ситуации на живота,
за да намерим правилния път как да обичаме.
Но как така апостолът не
говори за любовта към Бог?
Защото любовта към ближния е израз а
нашата любов към Бог. Да обичаш Бог
значи, да изпълняваш Неговата воля. А
волята на Бог е да обичаме ближните си.

От коментара на Киара Лубик.
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„Защото целият закон
се изпълнява в една
дума, именно в:
възлюби ближния си
като себе си.”
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