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SLOVO ŽIVOTA

SŽ

Iz 35, 4

“On vás přichází spasit.”
Sloveso je v přítomném čase: on
přichází.
Je to jistota této chvíle.
Nemáme čekat na zítřek nebo na
konec světa nebo na věčný život.

Bůh jedná okamžitě, láska
nepřipouští odklad nebo
zpoždění.
KONKRÉTNÍ LÁSKA

Bůh nepřichází jen tak.
Bůh zasahuje, protože vidí egoismus,
lhostejnost k trpícím a k potřebným,
nenávist, rozdělení.

Srdce lidstva vidí nemocné.
Bůh má soucit s lidstvem, se svým
tvorem, nechce, aby byl ztracen.

STÁLE OTEVŘENÁ NÁRUČ
Bůh jako by podával pomocnou ruku
topícímu se trosečníkovi. Bohužel
dnes se nám tento obraz denně promítá
před očima v podobě uprchlíků, kteří se
pokoušejí přeplavit přes moře, a vidíme,
s jakou nadějí se chytají každé
pomocné ruky, každé záchranné vesty.

JÍT K TOMU, KDO TRPÍ

I my můžeme v každém
okamžiku uchopit ruku, kterou k
nám natahuje Bůh, a s důvěrou
ho následovat.
On nejen uzdravuje naše srdce od
sebestřednosti, která nás uzavírá před
druhými, ale uschopňuje nás k tomu,
abychom pomáhali těm, kteří jsou v
nouzi, kteří jsou smutní nebo prožívají
velké zkoušky.

NAŠE ZKUŠENOSTI

Z Madagaskaru

ZAČÍNAT

Jsou
život

SPOLU JE JEDNODUŠŠÍ

Někteří spolužáci začali nosit do školy alkohol
a drogy. Jedna moje kamarádka, které jsem
často pomáhala se školou, se nechala
strhnout, začala spolu s dalšími spolužáky ze
třídy brát drogy a vytvářet nesvár a napětí
mezi všemi.
S dalšími kamarády jsem si uvědomila, že F. se
dostává do velkého nebezpečí a mohla by
hluboce spadnout a sejít na cestu, ze které
není návratu. Říkali jsme si, že je dobré,
promluvit si s ní. Kamarádi si mysleli, že já
budu ta správná osoba, protože jsem její
kamarádka a pomohla jsem jí se školou.
Prosila jsem Ježíše, aby mi pomohl najít ta
správná slova a aby mohla zakusit lásku.
Nejdříve mi řekla, že se snažila s tím skončit,
ale krátce na to změnila rozhodnutí a řekla mi,
že jí nezáleží na tom, jestli jí už se školou
nebudu pomáhat a dlouhou dobu se mnou ani
s mými kamarády víc nemluvila. Blížil se náš
třídní výlet, který jsme už dlouho plánovali.
Měli jsme pracovat společně, ale všichni jsme
byli jsme rozděleni. I když jsem si byla jistá, že
jsem té kamarádce, která se mnou nemluvila,
ničím neublížila, rozhodla jsem se, že za ní
půjdu a omluvím se jí a moji kamarádi udělali
to samé. A tak jsme se spřátelili jako před
tím.
Krátce nato studenti, kteří nosili do školy
drogy a alkohol, byli odhaleni a pozváni k
vedení školy, spolu s těmi, kteří do toho byli
zapleteni, včetně mě jako předsedkyně třídy, a
každý jsme měli říct, co o tom víme. Někteří
studenti uznali, že udělali chybu a omluvili se,
takže mohli pokračovat ve studiu s námi.
Zatímco ti, kteří odmítali přiznat jejich
zapojení do této události, byli ze školy
vyloučeni, když se jejich účast potvrdila.
Stalo se ti, že jsi prožil podobnou
zkušenost i ty?
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