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Двама мои съученика започнаха да
се карат и да се бият в класа.
Почувствах, че трябва да направя
нещо и се доближих за да ги убедя
да спрят, но те продължиха.
Тогава се поставих между тях, но
получих удар с юмрук в лицето и
започна да ми тече кръв от устната.
Когато двамата ме видяха ранен, се
притесниха и ме придружиха в
клиника.
Когато класният ни учител ме
попита за случилото се, не обвиних
съучениците ми. Въпреки раната на
устната, усещах в себе си голяма
радост защото успях да върна мира
между моите съученици.
(Жозе – Чили)
Един съученик ме помоли да му
услужа с моите спортни обувки и аз
му ги дадох.
След някой ден аз го помолих да ми
даде тетрадката си, за да препиша
един урок, но той ми отказа.
Още в същия ден той отново ми
поиска една услуга и аз, наскърбен
от това, че той не искаше да ми
помогне, ми се искаше да постъпя с
него по същия начин.
Трудно ми беше да простя, но се
сетих, че да обичаш значи да не
очакваш нищо в замяна. Така му
се предложих да му помогна
веднага.
(Л.М.О.)
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«И ако обичате ония, които вас обичат,
каква вам награда? Защото и грешниците
обичат ония, които тях обичат.» (Лук. 6:32)
С тези думи Исус ни подсеща, че ако искаме да
бъдем децата на Бог, трябва да се стараем да
приличаме на Него, като обичаме ближните си,
така както Той обича.

ДА ОБИЧАМЕ... БЕЗ ДА ОЧАКВАМЕ...
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Но каква е любовта с която Бог ни обича?

Първата характерна черта, която
отличава Божията любов е, че тя е
напълно безкористна, което значи, не
очаква нищо в замяна.
БЕЗКОРИСТНА ЛИ? Но това е съвсем
противно на любовта в света: хората
обикновено обичат тези, които тях обичат и
които са им симпатични.

Така е. Небесният Отец ни обича не защото
сме добри, благородни и защото сме
заслужили вниманието и доброжелателността
Му. Напротив. Той, обичайки ни, създава в
нас доброта и духовната красота, като прави
от нас Негови приятели и деца.
Разбрах. Ще се опитвам да обичам другите
без да очаквам нищо в замяна.

Да, но има още нещо: Любовта на
Бог е универсална. Той обича
всички, без разлика.

MemoryCard
ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ ЩЕ СЕ
ОПИТВАМ ДА:
ОБИЧАМ ПРЪВ,
С ЩЕДРА, СОЛИДАРНА
ЛЮБОВ, ОТВОРЕНА КЪМ
ВСИЧКИ.
ПО-СПЕЦИАЛНО ЩЕ СЕ
СТАРАЯ ДА НАСОЧВАМ
ЛЮБОВТА СИ КЪМ ТЕЗИ,
КОИТО МИ Е НАЙ-ТРУДНО ДА
ОБИЧАМ .
.

ДА ОБИЧАМЕ
БЕЗ ДА
ОЧАКВАМЕ
РЕЗУЛТАТИ.

Да действаме…
С МОИТЕ ДЕЙСТВИЯ ИСКАМ

Това значи, че трябва да обичам всички ли?

Да, трудно ли ти се струва?

ДА ЗАПЪЛНЯ ВСЯКА “ПРАЗНОТА”

Да, сега ми идват на ум някои хора, които ми е доста
трудно да обичам. И тях ли трябва да обичам?

Неговата любов не би могла да бъде безкористна
и изобретателна, ако не беше изцяло
насочена,там, където има нужда, където има
“празнина”, която трябва да се изпълни с любов..
Ето защо Бог, който е наш небесен Баща, обича
и тези свои деца, които са неблагодарни, далече
от Него или непослушни. Той дори се чувства
по-специално привлечен към тях.

От коментара на Киара Лубик

НА ЛЮБОВТА, КОЯТО НАМИРАМ

В ТЕЧЕНИЕ НА ДЕНЯ.

www.teens4unity.net

ДУМИ ЗА ЖИВОТ

8

Ако искаме да бъдем децата на Бог, трябва
да се стараем да приличаме на Него, като
обичаме ближните си, така както Той обича.
2013

Но кои качества трябва да има
тази любов?
Тя е напълно безкористна: не очаква нищо в
замяна, и универсална: обича всички, без
разлика.

www.teens4unity.net

През този месец да се стараем да:

ОБИЧАМЕ ПЪРВИ, С ЩЕДРА, СОЛИДАРНА ЛЮБОВ,
ОТВОРЕНА КЪМ ВСИЧКИ.
ПО-СПЕЦИАЛНО ДА СЕ СТАРАЕМ ДА НАСОЧВАМЕ
ЛЮБОВТА СИ КЪМ ТЕЗИ, КОИТО НИ Е НАЙ-ТРУДНО
ДА ОБИЧАМЕ .

