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ДУМИ ЗА ЖИВОТ

УЧИЛИЩЕ СЕ ОКАЗВА
МНОГО ПОДХОДЯЩО
МЯСТО, КЪДЕТО ДА СЕ
УПРАЖНЯВАМ В
ОБИЧТА СИ КЪМ
ДРУГИТЕ.

Дин ден в
училището,
учителката попита
кай иска да седне на
същия чин с Франк.

И на мен ми беше трудно да приема, също
защото знаех, че ако седна до него, ще трябва
да му помагам с задачите, да се занимавам
повече с него и следователно нямаше вече да
имам толкова свободно време.

Франк е много
бедно момче и със
семейството си
живее в един гараж.

Освен това, в момента бях и много притеснен за
изпитването в следващия час.
Но гласът на Исус в мен силно ме подтикваше
да приема.

По времето на
цялата минала
учебна година е
сменил дрехите си
два или три пъти,
поради което
мирише много лошо.

Така събрах всичките си сили и казах на
учителката, че мога аз да седна до Франк.
Когато направих това, почувствах голяма
радост в себе си. Но като гледах Франк, ми се
струваше, че и в неговото сърце влезе малко
щастие.

Никой не искаше
дори да чуе за това
да седне до него.

«Не дължете никому нищо, освен
взаимна любов; защото, който люби
другиго, изпълнил е закона.» (Рим 13:8)

Павел, най-първо говори за дълга, който всеки от
Свети
нас има към гражданската власт (спазване на закони,

плащане на данъци…). И изпълняването на този дълг
трябва да бъде водено от любов и не само защото сме
принудене, за да не бъдем наказани от закона.
НО СЛЕД ТОВА АПОСТОЛЪТ ГОВОРИ ЗА ЕДИН ДРУГ, ОЩЕ
ПО-ВАЖЕН ДЪЛГ ЗА ХРИСТИЯНИТЕ: ДЪЛГЪТ, КОЙТО

От коментара на Киара Лубик
ДЪЛГЪТ
КОЙТО
НЕ МОЖЕМ
ДА ОТМЕНИМ

ВЗАИМНАТА ЛЮБОВ
Е СМИСЪЛЪТ И ЦЕЛТА
КЪМ КОЯТО СЕ СТРЕМЯТ
ВСИЧКИ ДРУГИ ЗАПОВЕДИ

ЛЮБОВ,
КОЯТО ОБИЧА
ВИНАГИ
ПЪРВА

ИМАМЕ - СПОРЕД ЗАВЕЩАНИЕТО НА ИСУС - КЪМ
ВСЕКИ НАШ БЛИЖЕН.
любов, в нейните най-различни изрази:
Взаимната
щедрост, грижливост, доверие, взаимно уважение,
искреност…, ни се представя като дълг, като
нещо, пред което не можем да останем
безразлични, нещо неотложно; нещо, което ни
подтиква, ни гони и не ни дава мир, докато не го
изпълним. Само така можем да запазим нашето
достойнство на християни.

желаем да изпълним добре Божията воля, трябва
Ако
винаги да имаме предвид целта , която Бог иска да
постигнем чрез спазването на 10 Божи заповеди:
взаимната любов.

Например, за да изпълним добре заповедта “не
кради”, не е достатъчно да не крадем, а трябва да се
стараем да премахнем всяка несправедливост. Само
така ще покажем, че обичаме нашия ближен.
ко, взаимната любов е наш дълг, трябва ние да
Аобичаме
първи, както Исус постъпи с нас. Да
подемем инициатива, да не отлагаме, да не не
чакаме друг да ни обича.

ДА БЪДЕ НАШАТА ЛЮБОВ КОНКРЕТНА, КОЯТО УМЕЕ
ДА РАЗБИРА, ДА ПРЕДОТВРАТЯВА, ДА БЪДЕ
ТЪРПЕЛИВА, ДОВЕРЧИВА, ПОСТОЯННА, ЩЕДРА.

