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

КАМИ
ОТ БРАЗИЛИЯ

В

БОГ НА
ПЪРВО МЯСТО

Бразилия на 16
години имаме
изпити, които
трябва да вземем,
за да можем да се
запишем в
университет.
Който не успява да
вземе този изпит,
може да опита
отново чак след
една година.
Между учениците има
силна конкуренция.
Родителите ми имаха
големи очаквания и
мечти за моето
бъдеще.

Учих много и старателно. Не за да бъда на първо
място и не само за да взема изпита, а за да изпълня
Божията воля и да мога в бъдеще, упражнявайки
професията си, да допринасям за един по-добър и
единен свят. Тази мисъл отекваше ясно в душата
ми през цялото време докато учих.
Но за моя изненада, в деня на излизане на
резултатите разбрах, че не съм взела изпита.
Въпреки това в себе си усещах мир, защото знаех,
че съм направила всичко от моя страна, като учих
заради Исус. Така радвах се с приятелите, които
успяха да вземат изпита… и след това реших да
започна да уча отново за следващата година.
Няколко дни по-късно получих телефонно обаждане
от една приятелка, която ми каза: “Честито Ками!
Влязох в сайта на факултета, където ти се записа и
видях, че трима студенти са се отказали. Ти беше
първа в класация за попълване на свободни места…”
Представете си моята радост! Убедена съм:
поставих Бог на първо място и Той приготви
едно място за мен!
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Сподели твоите преживявания свързани с Думите за живот на: fokbulgaria@gmail.com
Най-добрите ще бъдат наградени.

изрича тези думи по време на проповедта си за
Исус
блаженствата, в която обяснява на тълпата кои

“БЛАЖЕНИ ЧИСТИТЕ
ПО СЪРЦЕ, ЗАЩОТО ТЕ
ЩЕ ВИДЯТ БОГА”

са наистина щастливи хора.
Последователите на Исус са познавали думите на
Псалма, в който се пее, че чистите по сърце са
достойни да се качат на Господния връх. Но за
първи път те чуват, че чистите могат дори да
видят Бога.
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“ТИ,
ГОСПОДИ,
СИ ЕДИНСТВЕНОТО
МОЕ БЛАГО”

е онази чистота, толкова възвишена, че
К оя
заслужава такава чест?

Не толкова ритуалните практики пречистват
душата, колкото Божието Слово.
Думите на Исус не са като човешките слова. В тях
присъства самият Исус.
Ако ги прилагаме на практика, Той влиза в нас, ни
прави свободни от греха и чисти по сърце.

Д умите на Исус ни карат да се освободим от

привързаността към нещата, към хората, към
нас самите, в която лесно изпадаме и която ни
отнема вътрешната свобода.
Но ако сърцето ни е насочено към Бог, всичко
останало отпада.

ли понякога, че някой човек, предмет или
Усещаме
дейност се намесват като препятствие между нас и

Бог и развалят отношенията ни с Него?
Ще ни помогне това, да повтаряме многократно през
деня: „Ти си, Господи, единственото мое благо!”.
Да го казваме всеки път, когато нашите чувства и
страсти замъгляват погледа ни, за да не можем да
видим ясно това, което е добро, и ограничават
нашата свобода в избора ни на доброто.

