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КНИГОРАЗДЕЛИТЕЛ

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

НИК
ОТ ХОЛАНДИЯ

В

инаги много съм
обичал свободата,
което за мен
означаваше да правя
това, което ми
харесва.
Много обичам да карам
скейтборд и по време
на лятната
ваканцията оставах
на писта по цял ден.

НА
КРЪСТОПЪТ

Но компанията,с която
излизах, се раздели.
Едните говориха
против другите и
атмосферата между
нас много се промени в
отрицателния смисъл.
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Започнаха дори да
пият алкохол и да се
дрогират.

«ХРИСТОС,
ЕДИНСТВЕНАТА ОСНОВА
НА ЦЪРКВАТА»

(1 Кор. 3:1)

От коментара на Киара Лубик
ДА МИСЛИМ
ДА ИСКАМЕ
ДА ЖИВЕЕМ
КАТО НЕГО

НЕГОВОТО
СЛОВО
ЖИВЕЕ
В МЕН

ОБИЧАЙ
И ПРАВИ
КАКВОТО
ИСКАШ

Някои пиеха толкова много, че не можеха да се
задържат на крака на скейтборда.
Други, все пияни, се караха с всички.
Аз още не бях започнал да пия, но мисля, че
нямаше да издържа дълго…
Един ден майката на едно от момчетата, която
забеляза ситуацията, дойде у нас, за да
информира моята майка.
Докато говореха, аз се затворих в стаята си.
Осъзнах, че съм тръгнал по лош път: ако
продължа, няма да свърши добре.
Бях на кръстопът и трябваше да избера:

Да следвам тези приятели или да следвам
другия приятел – Бог.
Реших да оставя тази среда.
Да карам скейтборд остава любимото ми
занимание, но вече не позволявам да бъда
зависим от това. Сега се чувствам наистина
свободен.

От 18 до 25 януари в много страни по света се провежда

седмица на молитва за единството на християните. По
време на тази седмица, християнските Църкви си
припомнят заедно, че Христос е единствената им основа
и че само присъединявайки се към Него и живеейки
според Неговото Евангелие, християните могат да
постигнат пълното и видимо единство помежду си.

Да основем живота си върху Христос, означава да

бъдем едно с Него, да мислим както Той мисли, да
искаме онова, което Той иска, да постъпваме така,
както Той би постъпил.
Но как да стане това?
Като прилагаме на практика Евангелието.

Ако живеем според Неговите думи, Неговите думи

ще заживеят в нас и ще бъдем едно с Него.
Но ако бъдем едно с Исус, ще бъдем едно и помежду ни.
Така ще дадем нашия принос, за да се осъществи
единството между всички християни.

живот според Божието Слово ни прави свободни от

човешките условности, вдъхва ни радост, мир, пълнота
на живота, светлина. Малко по малко то ни превръща в
друг Исус.

“Обичай и прави това, което искаш”, е казал св.
Августин. АКО ОБИЧАШ НЯМА ДА ГРЕШИШ, А ЩЕ
ИЗПЪЛНИШ НАПЪЛНО БОЖИЯТА ВОЛЯ.

