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КНИГОРАЗДЕЛИТЕЛ

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

КАРЛ
ГЕРМАНИЯ

В

ПОБЕЖДАВАЩА
СТРАТЕГИЯ

класа се предложих
да седна на един
чин с едно момче,
което имаше
проблеми с
разбирането на
уроци по биология.

След известно време оценките му се
подобриха и аз започнах да му помагам и по
химия.

Обяснявах му
материала и го
подкрепях по време
на изпитванията,
понеже видях, че по
време на
изпитванията, той
се чувстваше
толкова несигурен,
че не можеше да
отвори устата,
въпреки че знаеше
отговорите.

Учителката не само се съгласи, а започна да
използва тази “стратегия” , за да се помогне
на по-слабите ученици. Сега всеки ученик с
проблеми има до себе си съученик, който му
помага.

Виждайки положителния ефект, един друг мой
съученик поиска да седне до мен, от свободната
страна.

ДУМИ ЗА ЖИВОТ

Сподели твоите преживявания свързани с Думите за живот на: fokbulgaria@gmail.com

изрича тези думи преди да започнат страданията
Исус
му. Всъщност, те са част от прощалното Му слово,

«НОВА ЗАПОВЕД ВИ ДАВАМ, ДА ЛЮБИТЕ
ЕДИН ДРУГИГО; КАКТО ВИ ВЪЗЛЮБИХ,
ДА ЛЮБИТЕ И ВИЕ ЕДИН ДРУГИГО»

от Неговото завещание.
Помисли, колко са важни!
Ако думите на един баща, изречени преди смъртта му,
не се забравят никога, много повече това важи за
думите на самия Бог.
Да ги вземем на сериозно и да се опитаме заедно да
ги разберем задълбочено.

(Йоан 13:34)

От коментара на Киара Лубик

ЕТО
КЪДЕ
ПРИСЪСТВА
ИСУС

ЕДИНСТВЕНИЯТ
ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК
НА

Исус присъства, например, в Причастието,
Както
така присъства също между хората, които се

обичат взаимно.
Той каза: „Дето са двама или трима събрани в Мое
име, там съм Аз посред тях” (Мат. 18:20).
Той е между нас и действа, открива се на света,
продължава да влияе на света чрез нас.

казва: „По това ще познаят всички, че сте Мои
Исус
ученици, ако любов имате помежду си” .
Това, което истински отличава последователите на
Христос от други хора, е взаимната любов.

ХРИСТИЯНИНА

Това е отличителният знак, по който може да се
разпознават християните. И ако липсва това,
светът вече няма да открие в Църквата Исус.

ВЗАИМНАТА

заимната любов ражда единството . Но защо е
Вважно
единството?

ЛЮБОВ
СЪЗДАВА
ЕДИНСТВОТО

"... Да бъдат едно – казва Исус - за да повярва
светът...”.

ЕДИНСТВОТО ОТКРИВА ПРИСЪСТВИЕТО НА ХРИСТОС, И С
ТОВА ПРИВЛИЧА СВЕТА. СВЕТЪТ, ВИЖДАЙКИ ЕДИНСТВОТО И
ВЗАИМНАТА ЛЮБОВ, ВЯРВА В НЕГО.

