Nikto z mladých
v mojom veku nepoznal
nikdy mier, pretože
v našej krajine sme sa
narodili a vyrastali vo
vojne.
V srdciach mnohých
z nich nie je nádej na lepší
svet.

Žijeme takto…
Verím v pokoj
vo svete
Kheder

Ja si myslím, že
zjednotený svet, kde sa
žije v mieri, je možný,
i keď nám to masovokomunikačné prostriedky
predstavujú inak.

Verím tomu, pretože som videl nasadenie
mnohých: detí, mladých i dospelých, ktorí už dlho
žijú pre tento cieľ.
Spomínam si, že v určitom období boli niektorí
spolužiaci – bez nejakého dôvodu – proti mne.
Zveril som každého z nich Bohu, modlil som sa za
nich a vymýšľal som skutky lásky, aby cítili, že ja
proti nim nemám nič: malý darček, telefonát,
návšteva u niektorého z nich doma... Po nejakom
čase sa so mnou začali rozprávať, pozdravili ma a
potom sme šli spolu von.
Som si istý, že svet sa zmení len vtedy, ak ho
dokážeme v prvom rade zmeniť vo svojom
vnútri.
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BUDEM SA SNAŽIŤ

„Kto chce ísť za mnou, nech
zaprie sám seba, vezme svoj kríž
a nasleduje ma.“ (Mk 8, 34)

BYŤ
SILNÝM
V KAŽDEJ SLABOSTI

Ježiš ide do Jeruzalema, blíži sa
posledná časť jeho života.
Mnohým zo svojich učeníkov hovorí:
« Kto chce ísť za mnou …»
Byť Ježišovým nasledovníkom však
vyžaduje omnoho viac.
Znamená to plnú účasť na jeho živote
a na jeho údele – na neúspechu,
nepriateľstve, dokonca na smrti aj keď nechýba radosť a nadšenie.
Ale ako máme nasledovať Ježiša?

Prvý krokom je vzdialiť sa
od egoistického spôsobu
myslenia.
Je to krok, ktorý Ježiš žiadal od Petra,
keď ho pokarhal, že nemá zmysel pre
Božie veci, len pre ľudské.
Aj my chceme niekedy dosiahnuť
svoje podobne ako Peter egoistickým
spôsobom, alebo aspoň nech to je
podľa našich predstáv.

Zapierať seba samého
znamená osvojovať si Božie
zmýšľanie, tak ako nám to
svojím vlastným správaním
ukazoval Ježiš.
„Aby som nasledoval Ježiša,
urobím prvý krok k tým
najnúdznejším.”

V logike obilného zrna, ktoré musí
zomrieť, aby prinieslo úrodu, vo väčšej
radosti z dávania než z prijímania,
v obetovaní života z lásky...
Jedným slovom to znamená vziať
svoj kríž a niesť ho s Ním - s vedomím,
že naň nie sme sami, lebo Ježiš ho
nesie s nami.
Toto je nasledovanie Ježiša, takto sa
stávame jeho skutočnými učeníkmi.

V každej slabosti nájdeme silu,
pretože v nej nájdeme Ježiša.

„Každá prekážka
sa môže stať
odrazovým mostíkom. ”

