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

ЛУЧО
ОТ БРАЗИЛИЯ

10
ДА СЕ ПОСТАВЯ
В НЕГОВОТО
ПОЛОЖЕНИЕ.

т известно време с
по-малкия ми брат
Артур често се
карахме. За да
избягвам това,
когато той се
прибираше от
училище, оставах в
стаята си, докато не
чувах, че входната
врата се затваря и
следователно той е
излязъл за тренировки
по футбол.
Точно футболът
беше и най-честата
причина за
напреженията в
семейството. За него
футболът беше поважен от училището,
което се отразяваше
и на оценките му.

Родителите ни вече бяха решили да го
отпишат от тренировките. В първия
момент бях безразличен относно това
решение, и може би дори доволен.
Но след това се опитах да се поставя в
положението на брат ми и да погледна
нещата с неговите очи.
Тогава забелязах, че никой от семейството
нито един път не е отишъл да го гледа как
играе и така предложих на родителите да
му направим изненада.
Когато по средата на мача Артур забеляза,
че сме дошли да го гледаме, сякаш е получил
нов заряд за играта. На края на мача дойде
при нас много щастлив и трогнат.
От този ден започна да полага повече
усилие в училището.
И аз се старая да му помогна с ученето и
станах неговия фен.

ДУМИ ЗА ЖИВОТ

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

на Йоан се разказва, че Исус, след като е
В Евангелието
направил чудо на умножаване на хляба, каза: „Трудете

«АЗ СЪМ ХЛЯБЪТ НА ЖИВОТА; ТОЗИ,
КОЙТО ИДВА ПРИ МЕНЕ, НЯМА ДА
ОГЛАДНЕЕ; И КОЙТО ВЯРВА В МЕНЕ,
НИКОГА НЯМА ДА ОЖАДНЕЕ»

10

се не за тленната храна, но за храната, която води до
живот вечен и която ще ви даде Синът човешки”
(Йоан 6:27).

(Йоан 6:35)

От коментара на Киара Лубик
ХЛЯБЪТ,
КОЙТО
НИ ПРЕОБРАЗЯВА
В… ЛЮБОВ

ХЛЯБ,
КАТО ПРИМЕР
КАК ДА
ОБИЧАМЕ

КАКВО
ЗНАЧИ
ДА ОБИЧАШ?

МАЛКО СЛЕД ТОВА ТОЙ ПРЕДСТАВЯ СЕБЕ СИ КАТО ИСТИНСКИ ХЛЯБ СЛЯЗЪЛ ОТ НЕБЕТО, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИЕТ ЧРЕЗ
ВЯРАТА.
вече вижда Себе си като хляб: хляб, за да може
Исус
да бъде изяден, за да ни предаде Своя живот, за да
ни преобрази в Себе си.
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ДАР, който Исус иска да даде на
човечеството е Неговото присъствие В ТАЙНСТВОТО
ЕВХАРИСТИЯ, тоест в причастието, което насища
душата и тялото, носи ПЪЛНОТА НА РАДОСТТА, поради
ВЪТРЕШНАТА НИ БЛИЗОСТ С ИСУС.

-

С този хляб Исус ни храни тук на земята, но ни е даден,

за да можем ние на свой ред да заситим духовния и
материалния глад на човечеството, което е около нас.

В ХРИСТИЯНИТЕ, КОИТО СЕ ХРАНЯТ С ЕВХАРИСТИЯТА И С
БОЖИЕТО СЛОВО, ЖИВЕЕ САМИЯТ ИСУС. ТЕХНИЯТ ЖИВОТ СТАВА
ЖИВОТЪТ НА ИСУС МЕЖДУ ХОРАТА, ЕДИН ЖИВОТ СПОСОБЕН ДА
ДАРЯВА НА ДРУГИТЕ ЛЮБОВ, ЖИВОТА НА БОГ.

-

обичаш значи да „ставаш едно” с другия, тоест да
Давлезеш
в положението му, сякаш ти си на неговото

място, и то в най-малките и незначими неща, които
за теб нямат голямо значение, но са важни за
другия.

ДА СТАВАМЕ И НИЕ ЕДНО С ДРУГИТЕ ТАКА, ЧЕ ДА МОГАТ ТЕ ДА
СЕ ПОЧУВСТВАТ НАХРАНЕНИ ОТ НАШАТА ЛЮБОВ, УТЕШЕНИ,
ИЗДИГНАТИ И РАЗБРАНИ.

Всеки път когато успявам да обичам по този начин, ще отбележа един хляб с
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