S mou desetičlennou rodinou jsme žili v jedné chatrči. Jsme hodně
chudí a po třetí třídě jsem musel přestat chodit do školy. Pásl jsem
dobytek, ale v devíti letech jsem odešel z domova. Zoufale jsem plakal,
byl jsem sám. Prosil jsem Boha, aby mne a moji rodinu neopouštěl.
Nastoupil jsem do vlaku a jel jsem do hlavního města. Cestoval jsem dva
dny bez jídla, schovaný pod sedačkami, protože jsem neměl peníze na
jízdenku. Objevila mě policie a ztloukla mě. Byl jsem vyčerpaný. Tak začalo
moje dobrodružství na ulici: bolesti a ponížení všeho druhu.

Toto Slovo📕 z evangelia nás vede
k zamyšlení.
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SLOVO ŽIVOTA

„CO TEDY CHCETE, ABY LIDÉ
DĚLALI VÁM, TO VŠECHNO
I VY DĚLEJTE JIM.“
Zakusil jsi někdy žízeň po
nekonečnu 🌏 ?
Pocítil jsi někdy ve svém
srdci ❤
nespokojenost s tím, co děláš
a čím jsi?
Je-li tomu tak, budeš šťastný,
když najdeš jedno heslo✅,
které tě přivede k plnosti, po
které toužíš.

Je to univerzální zákon, který je
společný všem náboženstvím
a který je vepsaný do srdce❤
každého člověka. Je tak cenný, že
se nazývá

ZLATÉ
PRAVIDLO

Stále jsem doufal, že budu moct zase začít chodit do školy. Jednoho
dne, když jsem mezi odpadky hledal něco k jídlu, zaslechl jsem, jak někdo
mluví o „Jedel Dogodogo Centre“, které se stará o děti na ulici. Přijali mě
a starali se o mě. Našel jsem rodinu se 160 vrstevníky, kteří na tom byli
stejně jako já. Jsme různého náboženství, ale spojuje nás to, že
začínáme nový život. Začal jsem se znovu chodit do školy a dohnal jsem
ztracené roky s výbornými výsledky. Chtěl bych se stát advokátem a pracovat pro zachovávání lidských práv dětí a dospívajících. Jsem šťastný, že
mohu svědčit o tom, že láska vítězí nade vším.

Hlas 📢 v našem nitru nám
v každém okamžiku a za každé
okolnosti napoví, co 💬 říct
a co 💡 dělat.

Je to ☀ tajemství,
které nám umožní se realizovat
a najít 😀 štěstí,
které 🔎hledáme.

Má hlad? 🌮🍊
Pomysleme si, že máme hlad my,
a dejme mu najíst.

Někdy to bude možná těžké a chtěli
bychom se vrátit k životu, který jsme
vedli dříve, ale běžme kupředu👣
a začínejme stále znovu.
Svět 🌏 kolem nás se začne
pomalu měnit.

Je 😢 skleslý?
Skleslý jsem já. Snažme se ho
potěšit a nést s ním jeho bolest.

Každého 👨🦳👧 člověka, se
kterým se setkáme 📆
během dne, ať je sympatický nebo
nesympatický, mladý nebo starý,
přítel nebo nepřítel,
milujme 👍 takto!

Má nějakou 😱 těžkost?
Chci ho milovat tak, že téměř na
vlastní kůži pocítím ty
nepříjemnosti, které prožívá on.

Představme si, že jsme v jeho
situaci a jednejme s ním tak, jak
bychom chtěli, aby lidé jednali
s námi na jeho místě.

Určitě, Všechno to je často
vzdáleno od našeho způsobu
uvažování 💭a jednání, ale 😇
odvahu!

Zkusme to ⏰
od této chvíle a začněme od
toho, kdo je vedle nás i 🕐 teď.
Takto prožitý den má hodnotu
🥇 celého života!

Zakusíme, že život podle evangelia
dodá chuť do našeho života a zapálí
světlo ☀ ve světě.

Z jednoho komentáře Chiary Lubichové / Zpracovalo Centrum Mladých pro jednotu

Jsem George z Tanzanie.
V mé zemi mnoho mých
vrstevníků žije na ulici. Aby
přežili, jsou nuceni se uchylovat
i k trestným činům. Chodí
v hadrech, jsou podvyživení
a nemocní. I já jsem byl jedním
z nich.

