ДУМИ ЗА
ЖИВОТ

9

ЛЮБОВТА, КОЯТО… Е ИЗХОДНА ТОЧКА.

2014 г.

КНИГОРАЗДЕЛИТЕЛ

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

МАРИЯ
ОТ ИТАЛИЯ

Н

Споделих това с майка ми, и на следващата
родителска среща тя защити Уаилд, като
предложи, вместо да го изключат от училището,
да му помогнем да се интегрира, със
сътрудничество и на неговите родители. След
дълга дискусия предложението й беше прието.

овият ни съученик
Уаилд много бързо се
оказа голям проблем за
всички нас, поради
агресивното му
поведение.
Не един път и мен ме
удари, като ме
обвиняваше за нещата,
които не съм направила.

ЕДИН НОВ
ПРИЯТЕЛ
НА ВСИЧКИ

Родителите на моите
съученици не виждаха
друго решение освен да
бъде изключен от
училище, но на мен не ми
се струваше най-доброто
решение.
Смятах, че Уаилд щеше да
е различен ако нямаше
проблеми в семейството,
където често го биеха.

И аз лично исках да направя нещо за Уаилд и
така, заедно с две мои приятелки, подготвихме
празник - изненада за неговия рожден ден.
Погрижих се да купим всичко необходимо за
празника и подарък: много хубава кожена топка.
Сутринта на рождения му ден всички съученици
скрити под чиновете, го чакахме с голям
надпис “ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН”.
Когато той влезе в класа , ние излязохме пред него
с надписа, торта и подаръка. Той беше много
приятно изненадан и щастлив. Много хареса
тортата, а да не говорим за подаръка…
От този ден Уаилд стана най-добрия ми приятел.
Сега той е съвсем друго момче: весело и дори
извън училище посреща всички ни с усмивка.

ДУМИ ЗА ЖИВОТ

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

думи на свети Павел ни напомнят за един от найтези
трогателните аспекти на любовта на Исус: любовта, с

«ЗАТОВА ПРИЕМАЙТЕ ЕДИН

ДРУГИГО, КАКТО И ХРИСТОС ПРИЕ

която Той, по време на земния си живот, приема всички,
и по-специално тези, които другите отхвърлят, найнуждаещите се от помощ.
Любовта, с която Исус предлага приятелството си на
всички, сваляйки една по една преградите, издигнати от
човешката гордост и егоизма.

ВАС ЗА СЛАВА БОЖИЯ.»

(Рим 15:7)

От коментара на Киара Лубик

ДА ПРЕМАХНЕМ
В СЕБЕ СИ
ВСЯКО
ОСЪЖДАНЕ

ЗАЕДНО
ДА ПРЕОДОЛЕЕМ
ВСЯКА
ТРУДНОСТ

КРАЧКА
ПО КРАЧКА
КЪМ
ВСИЧКИ

олицетворява любовта на Небесния Отец, която
исус
приема изцяло всеки от нас, и любовта, която трябва да
имаме ние един към друг:
Исус приема всеки от нас въпреки нашето минало,
въпреки грешките ни и недостатъци, и ни призовава да
бъдем едно с Него и по-между ни.
Първо нещо, което Бог очаква от нас е: да приемаме
един друг така, както Исус приема нас.

Думи за живот ни напомнят за една от найТ ези
честите черти на нашия егоизъм, която е и от най-

трудните за преодоляване: склонността ни да се
затваряме, да правим разлики, да отхвърляме
другия, защото е различен от нас и може да пречи
на нашето спокойствие.
Приемането на другия, на различния от нас, е в
основата на християнската любов.

е изходната точка, първото стъпало за
Това
изграждането на цивилизацията на любовта, към
които Исус ни зове особено в днешното време.

ДА ОЦВЕТИМ ЕДНА БУКВА ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО УСПЕЕМ ДА ПРИЕМЕМ НЯКОЙ

ДОБРЕДОШЪЛ

