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КНИГОРАЗДЕЛИТЕЛ

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

БЕРНАРДЕТ
ОТ БРАЗИЛИЯ

в

ДУМИ ЗА ЖИВОТ

ЕДИН
МАЛЪК ЖЕСТ НА
ЛЮБОВ

Но другите съученици не одобряваха този
жест и, когато родителите ми не можаха да
дойдат да ме вземат, трябваше с това момиче
да извървим целия път пеш, понеже никой не
искаше да ни качи в колата.

моя град все още
има силно
разделение между
бели и чернокожи
хора.
Но Исус ни казва, че
всички сме братя и
затова, когато едно
чернокожо момиче ме
попита дали може да
се качи в нашата
кола, когато
родителите ми
дойдоха да ме
вземат от училище,
веднага й казах “Да”,
без да мисля за
цвета на кожата й.

Тя се чувстваше отхвърлена и страдаше много.
И на мен не ми беше лесно да приема тази
преграда между нас.
Опитвах се да обичам и тези, които не
разбираха моето поведение. Постепенно
забелязвах, че се ражда едно по-истинско
приятелство с всеки от тях и много от
съучениците ми започнаха да контактуват с
онова момиче.
Видях, че с едно малко дело на любов можем да
започнем да създаваме по-хубав и по-единен свят.

Това са думите, които Исус отправя към апостолите

«Ако спазите Моите заповеди, ще
пребъдете в любовта Ми, както и
Аз спазих заповедите на Отца Си, и
пребъдвам в любовта Му»

след Тайната вечеря.

Той подчертава, че спазването на Неговите
заповеди, ни дава възможност да оставаме
винаги в Неговата любов.

(Йоан 15:10)

От коментара на Киара Лубик

Какво значи това?
КАК

ДА ОСТАНЕМ
В НЕГОВАТА
ЛЮБОВ?

ЛЮБОВ,
КОЯТО ПРЕОДОЛЯВА

Да спазваме Неговите заповеди, за Исус е знакът
и доказателството, че сме Негови истински
приятели. Това също е условието Той да ни
отвърне със своето приятелство.

Но има още нещо: спазването на заповедите на
Исус ражда в нас онази любов, която е присъща
за Исус.
на Исус изцеряваше всяка рана на
Любовта
душата и тялото, даваше мир и радост на

ВСЯКО

всяко сърце, превъзхождаше всяко разделение,
като изграждаше отново братството и
единството между всички.

РАЗДЕЛЕНИЕ

Ако живеем думите Му, Исус ще живее в нас и

ОБИЧАЙТЕ СЕ
ВЗАИМНО
КАКТО АЗ
ВИ ОБИЧАХ

ще ни направи инструменти на любовта Си.

През този месец да изберем едно Негово слово,
Педна
Негова заповед и да се опитаме да я живеем.
Понеже новата заповед на Исус : „Обичайте се
взаимно, както Аз ви обикнах”, е център и синтез
на всички думи на Исус, да я живеем в пълнота.

