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КОЕТО МЕ ПРАВИ
ЩАСТЛИВ

нашия клас никой
нямаше голямо
желание да учи…
Аз сядах в дъното на
класната стая, не
общувах с никой, от
страх да попадна в
лоша компания.
Не познавах нито
името на момчето,
което седеше с мен на
един чин. А той, от
своя страна, само
играеше с телефона.
След известно време
реших да се опитам
променя ситуацията в
класа. Изглеждаше
невъзможно да занеса
любов в тази среда.

Научих, че момчето, което беше на един чин с
мен, е в затвора, поради страшно злодеяние. За
мен беше голям шок: и аз се чувствах виновен
за това… И колко идеи ми идваха сега как съм
могъл да го обичам, да му покажа един друг начин на
живот, за да не стигне до там… А дори не се бях
опитал, смятайки за безсмислено…
“Нещо подобно вече няма да ми се случи!” си
обещах. Започнах да се отнасям по нов начин с
моите съученици. За начало започнах просто с
едно “Здравей”, като се старах чрез този прост
поздрав, другият да се почувства обичан.
След известно време някои от съучениците ми
казаха: “Ти не знаеш колко добро ми прави това
твое “здравей”. Ти си единственият човек, който се
държи добре с мен.
Сега познавам много по-добре хората от моя
клас и видях, че започвайки с един малък жест на
любов, можем да променим не само себе си а и
живота на тези, които са до нас.
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сус отправя тези думи към учениците си след като
Иим
поверява задачата да се пръснат по целия свят и

«И ЕТО, АЗ СЪМ С ВАС ПРЕЗ ВСИЧКИ
ДНИ ДО СВЪРШЕКА НА СВЕТА»

да носят Неговото послание.
Той съзнава, че ги праща, като овце между вълци и че
те ще бъдат мразени и преследвани.
Затова не иска да ги остави сами в мисията им: в
момента, в който Си отива, им обещава, че ще
остане с тях винаги и навсякъде!

(Mат. 28:20)

От коментара на Киара Лубик
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мислеше и за всички нас, които ще трябва да
Исус
живеем своето всекидневие с всичките му
трудности.

Той, който е Любов, поиска да бъде винаги с хората,
да споделя с тях всяко притеснение, да им
съветва, да извърви с тях пътя им, да влиза в
техните къщи, да умножава радостта им с
присъствието си.
думи, последните, които Исус казва на Своите
Тези
ученици преди да се възнесе на Небето, отбелязват и
началото на началото на живота на Църквата,
където Той присъства по различни начини:

в Причастието, в Словото си, в свещенослужителите
(епископи, свещеници), в бедните, в малките, в
отхвърлените... във всички ближни.
едно специално присъствие на Исус: Той е между
И още
нас всеки път когато се обичаме с Неговата любов.
Така ще можем да занесем присъствието на Исус и
извън църквите, сред хората, в местата, където те
живеят, навсякъде.
Това, което Той иска от нас е взаимната любов,
любовта, която служи, съпричастна е към
страданията, терзанията и радостите на братята.

