ДУМИ ЗА
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ЛЮБОВ, КОЯТО…

ВИЖДА ДРУГИЯ ВИНАГИ НОВ.
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“Не тъгувай толкова – ми казваше Розанджела,
която вече му беше простила – имам късмет, че
виждам с другото око!”

Дравейте!
Аз съм майката на
Розанджела, която
преди известно време
загуби око, след като
едно момченце при
игра нарани окото й с
пръчка, като и след
това не спираше да й
се подиграва.

Една сутрин майката на това момче ме извика,
защото се чувстваше зле. Първата ми реакция
беше: “Виж, сега идват да искат помощ точно
от мен, при толкова много други съседи, след
всичко това, което детето им е направило на
дъщеря ми.”
Но веднага се сетих, че любовта няма граници.
Побързах в къщата й. Тя ми отвори и припадна в
ръцете ми. Придружих я в болницата и останах
до нея, докато не я поеха лекарите. След една
седмица, когато излезе от болницата, дойде при
мен за да ми благодари.

Никой от родителите
на момчето не ми се
извини.

ДУМИ ЗА ЖИВОТ

ЛЮБОВ, КОЯТО
ПРОЩАВА
И ЗАБРАВЯ.

Тишината и липса на
отношението с това
семейство силно ме
огорчаваха.

«БИВАЙТЕ ЕДИН КЪМ ДРУГ ДОБРИ И
СЪСТРАДАТЕЛНИ, ПРОЩАВАЙТЕ СИ,
КАКТО И БОГ ВИ ПРОСТИ В ХРИСТА»

Приех я от все сърце. Успях да й простя. Сега
отношенията между нас са добри. Бих казала
дори, съвсем нови.

Достатъчни са тези думи приложени на практика, за да
се създаде едно по-солидарно и по-братско общество.

Да бъдем добри едни към други значи: да искаме доброто

(Еф. 4:32)

От коментара на Киара Лубик
СЪРЦЕ
СПОСОБНО
ДА ПРИЕМА
ВСИЧКИ

ВСЕКИ ДЕН ДА СЕ СТАРАЕМ
ДА ВИЖДАМЕ ДРУГИЯ
КАТО ЧЕ ЛИ Е
ЗА ПРЪВ ПЪТ

ЛЮБОВ
КОЯТО
СТАВА
ВЗАИМНА

на другия. Значи, да “ставаме едно" с другия, като се
поставяме на неговото място, забравяйки нашите
интереси, идеи, предубеждения, които замъгляват
погледа ни, за да поемаме неговите тежести, нужди и
страдания, да споделяме радостите му.
: да приемаме другия такъв какъвто
Състрадание
е, а не какъвто бихме искали да бъде, с различен

характер, със идеите и убеждения като наши, и без
онези недостатъци, които толкова много ни
дразнят.
Не! Трябва да разтворим сърцето си, и да
приемаме всички, с различията им, с техните
ограничения и недостатъци.

В семейството, в училище, дори с
Прошка:
приятели, има моменти когато не се разбираме,
когато нещо ни причинява страдание. Затова,
старанието ни да бъде да виждаме всеки ден
ближния като чели е нов, без да помним
получените обиди, а напротив - да покриваме
всичко с любов и с пълно опрощение, по примера
на Бог, който прощава и забравя.

НО истинският мир и единство се постигат, когато
всичко това живеят не само отделните хора, а
хората заедно.

И нашият ден може да се изпълни с конкретни
жестове в полза на другия, дори и малки, дребни
дела, но винаги израз на нашата любов. Така ще
видим да растат край нас братството и мирът.

