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ПРЕОДОЛЯВА ВСИЧКИ ПРПЯТСТВИЯ

КНИГОРАЗДЕЛИТЕЛ

Този книгоразделител може да те подсеща за Думите за живот на месеца.

ОТ
ЙОРДАНИЯ

С

ДА ОЦВЕТИМ
С ЛЮБОВ
НАШИЯ ГРАД

Решихме всеки от нас да приготви подарък за
едно дете, а възрастните да приготвят пакети
с храна за семействата.

помощта на
възрастните,
приготвихме,
коледен празник за
25 бедни
семейства.

В деня на празника, след песни и сценки, дойде
моментът на подаръци.
Едно момиченце мечтаеше играчка пеперуда.
Който подготви подаръка за нея, без да знае
желанието й, избра за нея точно това.

За да съберем
средствата за
организирането на
този празник,
продавахме гривни
и шалчета
направени от нас.
Организирахме
също кино форум ,
на който участваха
50 наши приятели.

Радостта на всички беше голяма: за някои от
тях това беше единственият коледен подарък,
който са получили. Но радостта беше и за нас,
които подготвихме празника. Почувствахме се
като едно истинско семейство.
На края не можахме да се разделим.
Обещахме си скоро да се видим отново.

Но от къде да
намерим
подаръци?

ДУМИ ЗА ЖИВОТ

НАБЛИЖАВА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО: ДА ПОГЛЕДНЕМ ОКЛО СЕБЕ СИ И ДА НЕ ОСТАВИМ НИКОЙ САМ…
е центърът на християнския живот и ако тя не
Любовта
се развива, целият ни християнски живот е засегнат,

«ВАМ ПЪК ГОСПОД ДА НАСПОРИ И
ПРЕУМНОЖИ ЛЮБОВТА ЕДИН КЪМ ДРУГ
И КЪМ ВСИЧКИ» (1 Сол. 3:12)

изнемощява и може дори да умре. Не е достатъчно да
познаваме заповедта на Исус за любовта. Необходимо е
да се стараем любовта в нас да расте, да бъде все пожива, активна и действаща. А това ще стане, ако с
готовност и щедрост използваме всяка възможност да
обичаме, която ни се показва през деня.

От коментара на Киара Лубик
ХРИСТИЯНСКА ОБЩНОСТ
КАТО
ИСТИНСКО
СЕМЕЙСТВО

ДА УМЕЕМ
ДА ОТКРИЕМ
ПОЛОЖИТЕЛНОТО

християнски общности би трябвало да има
В нашите
свежест и топлина на едно истинско семейство.
Ето защо апостол Павел ни предупреждава да се
пазим от опасностите , които често ни
застрашават: индивидуализъм, незадълбоченост,
посредственост, както и опасността от това да се
примирим с един подреден и спокоен, но затворен в
себе си живот.
които следваме Исус, любовта ни кара да се
Нас,
обичаме по-между ни, но същевременно, да бъдем
отворени към всички, чувствителни за
проблемите и нужди на всички.

ВЪВ ВСЕКИ

Истинската любов приема всеки човек, изгражда
мостове, умее да открива положителното във
всеки, и обединява своите желания и усилия към
доброто с другите.

ЛЮБОВТА,

МЕЖДУ НАС ИМА ВЗАИМНАТА ЛЮБОВ, НЕЙНАТА
АКО
ТОПЛИНА ЩЕ ЗАРАЗИ ВСИЧКИ.

КОЯТО
ПРИЕМА
ВИНАГИ

И тези, които още не познават християнския
живот, ще се почувстват привлечени от него, и
много лесно, почти без да усетят, ще заживеят по
същия начин, и ще се почувстват част от едно и
също семейство.

