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Този книгоразделител може да те подсеща за Думите за живот на месеца.
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Не успяхме още да получим разрешението от
общината, когато един търговец, който е разбрал за
нашата инициатива, ни позволи да поставим масата
с нашите изделия пред входа на неговия магазин!
Оборудвани с готварски шапки, престилки и всичко
останало според нормите на хигиената, се събрахме
да опаковаме нашите специалитети в опаковки
по 4 – 7 бонбона.

реди известно
време разбрахме, че
една част от
Пакистан беше
пострадала от
много силно
наводнение.

В деня определен за продажбата времето беше
мрачно, дъждовно и студено. Но въпреки това
продадохме цялото ни производство.

Решихме, че искаме
да дадем нашия
принос в тяхната
нужда.

ДУМИ ЗА ЖИВОТ

НЕ САМО
ШОКОЛАДОВИ
БОМБОНИ…

Веднага ни дойде
идея: ще продаваме
направени от нас
шоколадови
бонбони, на едно от
най-оживените
места в центъра на
града.

„ПАК ВИ КАЗВАМ, ЧЕ, АКО ДВАМА ОТ ВАС СЕ
СЪГЛАСЯТ НА ЗЕМЯТА ДА ПОПРОСЯТ НЕЩО,
КАКВОТО И ДА БИЛО, ЩЕ ИМ БЪДЕ ДАДЕНО
ОТ МОЯ ОТЕЦ НЕБЕСЕН; ЗАЩОТО, ДЕТО СА
ДВАМА ИЛИ ТРИМА СЪБРАНИ В МОЕ ИМЕ,
ТАМ СЪМ АЗ ПОСРЕД ТЯХ.” (Мат. 18:19-20)
От коментара на Киара Лубик

МОЛИТВА
В ЕДИНСТВО
С ДРУГИТЕ

ТАЙНАТА
ЗА ДА БЪДЕ ЧУТА
НАШАТА
МОЛИТВА

ЩЕ МОЖЕМ
ДА ИСКАМЕ
БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЕ

Докато чакахме клиенти, предлагахме на хората,
които минаваха, да изчистим техните обувки, и с
това спечелихме допълнително.
Освен това, продавачът на сладолед, от будката
срещу нас, на края на деня пожела да ни даде за
каузата част от неговата печалба.

ни дава указания как да се молим с повече успех: да се
Исус
молим заедно с другите. Той казва: «Ако двама от вас се

съгласят… да попросят нещо… ще им бъде дадено…».
Двама, е най-малката бройка, образуваща една общност.
Но за Исус не е толкова важна бройката на хората, които
се молят заедно, колкото единството между тях. Освен
съгласието в молбата си, Той преди всичко изисква
съгласието на сърцата им.
ИСУС ЯСНО ПОДЧЕРТАВА, ЧЕ УСЛОВИЕТО, ЗА ДА БЪДЕМ
ЧУТИ, Е ВЗАИМНАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ ХОРАТА.

направени в единство имат по-голяма
Молитвите,
сила пред Бог Отец.
Причината е в това, че те са по-пречистени.
Когато се молим сами, нашите молитви често се
свеждат до редица егоистични молби. Когато
обаче се молим заедно с другите, сме поразположени да почувстваме и техните нужди и
да ги споделим.

Tайната се крие в думите „събрани в Мое име”.

Когато взаимната любов свързва сърцата ни, Исус
присъства между нас и всичко, което просим заедно
с Него, по-лесно ще го получим.
Всъщност самият Той, Исус, проси заедно с нас
благодати от Бог Отец.
И Бог Отец не може да не чуе Исус, защото те са
едно.

се с твоите близки, с тези, които те разбират
Уговори
и споделят твоите идеали, и след като си обещаете
да се обичате, както заповядва Евангелието, и сте
единни до такава степен, че да заслужите
присъствието на Исус между вас, просете.
И просете, колкото можете повече: просете където
и да е; просете преди да вземете решения; просете
каквото и да било.

