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КНИГОРАЗДЕЛИТЕЛ

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

ОТ
БРАЗИЛИЯ

Е

ПРОШКАТА
ВИНАГИ
ПОБЕЖДАВА!

дин ден майка ми ме
извика, заедно с двете
ми сестри и ни каза, че
е решила да си отиде
от къщи: баща ни
пиеше много и когато
се напиваше, често
биеше мама.
Ние трябваше да решим
с кого да бъдем.
За нас това беше голям
шок, защото до този
момент не се бяхме
усетили, че той бие
майка ни. Наблюдавайки
го през следващите дни,
съвсем променен от
алкохол, се изплашихме
и решихме да си отидем
и ние, заедно с майка ни.

Когато по-късно татко обеща, че вече няма да
пие, се върнахме, но той спазваше обещанието си
за много кратко време и стана все по-агресивен.
На новата година ни изхвърли от къщи и за да не спим
на улицата трябваше да влезем през прозореца на
къщата на баба ни, която е заминала на почивка без
да ни остави ключ.
В тези моменти се питах дали наистина Бог е с нас.
Все пак разбрах, че трябва да простя и да се опитвам
да направя нещо за доброто на татко. Знаех, че
алкохол може да го убие, и притеснена за неговото
здраве, се опитвах да го убедя да отиде на лечение.
Най-първо не искаше, твърдейки, че няма нужда от
лечение, но после, с помощта и на един свещеник,
все пак призна, че има нужда от помощ и реши да
се лекува.
След два месеца се прибра в къщи. Разговаряхме
дълго. Беше ни страх, че ще се изкуши отново, но
той устоя. От няколко години вече не пие алкохол и у
дома ни се върна мир и онова разбирателство, което
толкова много желаехме.
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прощава, все отново и отново ни гласува доверие и
Бог
ни насърчава без никога да се уморява.

«ПРОСТИ НА БЛИЖНИЯ СИ ОБИДАТА И
ТОГАВА, СЛЕД КАТО СЕ ПОМОЛИШ, ЩЕ
ТИ СЕ ПРОСТЯТ ГРЕХОВЕТЕ»

(Сир. 28:2)

От коментара на Киара Лубик

ДА БЪДЕМ
ВИНАГИ
ГОТОВИ
ДА ПРОСТИМ

ДА ПРОСТИМ
ВЕДНАГА,
НО НЕ Е
ДОСТАТЪЧНО

ДА ВИЖДАМЕ
ВИНАГИ
Направи знак в един от кръговете
долу, когато успееш да простиш.

ВСИЧКИ
НОВИ

Прави го, защото е наш баща и обича своите деца.
Но това не му е достатъчно. Голямото Му желание е
Неговите деца да се отнасят един с друг като братя
и сестри, да се обичат.
Братството между всички хора е великият Божи
план за човечеството.

е израз на изключителна сила. Тя е
Прошката
истинска любов, защото е безкористна.

“Ако обичате онези, които вас обичат, каква вам
награда?" – казва Исус – това го умеят всички: “Вие
обичайте враговете си”.
Взаимната любов между нас изисква сключване на
един пакт по между ни: да бъдем винаги готови да
простим един на друг. Само така ще можем да
допринесем за братството между хората в света.

е необходимото условие, за да ни бъде и на
Прошката
нас простено. Бог ни послуша и ни прощава според
мярката, с която ние умеем да прощаваме.
Нужно е да се спуснем до най-скритите кътчета на
сърцето си и да отстраним всяка следа от
безразличие, липса на добронамереност, всяко
надменно отношение, пренебрежение към който и
да е от хората, които срещаме.

всяка сутрин гледаме с нови очи хората, които
Н ека
срещаме в семейството си, в училище, с приятели,

без да си спомняме онова, което не ни харесваме в
поведението им. Да не ги съдим, да имаме доверие,
да се надяваме винаги, винаги да вярваме.
Да се приближим до всеки човек с пълна прошка в
сърцето.

