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ЛЮБОВТА, КОЯТО… Е ИЗВОР НА ИСТИНСКАТА РАДОСТ

КНИГОРАЗДЕЛИТЕЛ

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

ПАОЛО
ОТ ИТАЛИЯ

с

нетърпение очаквах
лятната ваканция,
след много
натоварената учебна
година.

Казах му, че трябва да говоря с родителите ми,
но в себе си вече бях решен, че ще му откажа.
Все пак, докато се занимавах с други неща, от
време на време, ми минаваше през ума това
предложение . Намирах много оправдания за да
не отида, като: това досега никога не съм го
правил, още съм малък, ще намерят някой друг…

Очаквах да се срещна
отново с приятели от
къмпинга на морето,
където от години
ходим със
семейството ми.

11
ВАКАНЦИЯ
ЗАЕДНО С ИСУС

Но точно докато си
мислих тези неща
звънна телефонът:
Енорийският ни
свещеник ме попита
дали съм готов да
помогна като
аниматор на един
лагер за тинейджери,
който ще продължи цял
месец.

Но всъщност в себе си не бях доволен. В един
момент ми се струваше, като че ли със силен
глас Исус в мен ми казва: “Аз искам това от теб”.
Исус, който от известно време се опитвах да
запозная по-добре и чрез Думи за живот, сега
искаше от мен да го обичам в участниците на
този лагер.
Вечерта говорих с родителите ми и когато ме
попитаха какво мисля аз, им отговорих с радост,
че искам да помогна на лагера и ще ги достигна
на морето по-късно.

ДУМИ ЗА ЖИВОТ

Сподели твоите преживявания свързани с Думите за живот на: fokbulgaria@gmail.com
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думи от Светото Писание ни казват нещо толкова
тези
значително за живота ни: че изворът на живота е един:

„У ТЕБЕ Е ИЗВОРЪТ НА
ЖИВОТА”
(Пс. 35:10)
От коментара на Киара Лубик
ИЗВОРЪТ
НА
ВСЯКО
ДОБРО

Бог. От Него се ражда вселената, като дом за човека. Той е,
който ни дава живота с всичките му дарове.
И ето че като първо нещо ни идва спонтанно да Му
благодарим за красотата на космоса и за човека,
единственото създание способно с признателност да Му каже: „У Тебе е изворът на живота”.

Понякога си мислим: „Колко хубаво би било да бяхме

живели във времето на Исус!”. Но Той в своята любов
измисли начина, да остане не само в едно малко кътче
от Палестина, но във всички кътчета на земята: Той
създаде причастието (Евхаристията), за да можем,
хората навсякъде по света, да се храним с Него, за да
обновяваме живота си.
-

извор на живата вода, на присъствието на Бог, са
Друг
нашите ближни.
БЛАГОДАРСТВЕНА
ПЕСЕН

МОЖЕМ ДА
ГО НАМЕРИМ
НА МНОГО
МЕСТА

Когато обичаме ближния, който е до нас, особено
изпадналия в нужда, не би трябвало да го смятаме за
предмет на благодеяние, а като благодетел по
отношение на нас самите, защото той ни дарява Бог –
Бог присъстващ в ближния, когото обичаме е извор на
живота за нас.

-

един извор с изобилна вода е присъствието на Бог в
Още
нас. Той винаги ни говори и ние чуваме Неговия глас в
гласа на нашата съвест.
Имаме възможност да разговаряме с Него, живеещ
дълбоко в душата ни. Той в нас е като подводна река,
която никога не пресъхва която е винаги на наше
разположение и която може да утоли жаждата ни във
всеки момент.

-

Всеки път когато обичаме Бог в нас: слушайки Неговия глас, разговаряйки с Него…,
можем да оцветим
Всеки път когато обичаме Бог в ближните:

МОИТЕ ОПИТИ:
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