Věřím ve
světový mír.
Kheder

Já si však myslím, že
sjednocený svět, kde se
žije v míru, je možný,
i když to sdělovací
prostředky ukazují
jinak.

Věřím tomu, protože jsem viděl, že se o to snaží
tisíce dětí, mladých i dospělých, kteří už dlouho žijí
pro tento cíl.
Vzpomínám si na období, kdy některé děti měly
bezdůvodně něco proti mně.
Každé z nich jsem svěřil Bohu v modlitbě a
vymýšlel jsem mnoho skutků lásky, aby mohly
poznat, že já proti nim nic nemám: malý dárek,
telefonát, návštěva doma u někoho z nich…
Za nějakou dobu se mnou začaly mluvit, zdravit
mě
a pak jsme spolu začali chodit ven.
Jsem přesvědčený, že se svět změní jen v té míře,
v jaké dojde k první změně v každém z nás.
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„Kdo chce jít za mnou, zapři
sám sebe, vezmi svůj kříž a
následuj mě!“ (Mt 16,24)
Ježíš se vydává k Jeruzalému a blíží
se poslední část jeho života.
Mnoha učedníkům, kteří ho chtěli
následovat, říká tuto větu: „Kdo
chce jít za mnou…“

SNAŽÍM SE:
HLEDAT
SÍLU
V KAŽDÉ
BOLESTI

Následovat Ježíše je náročné.
Znamená to sdílet s ním jeho
život a úděl: neúspěch,
nepřátelství a dokonce smrt, i když
nebude chybět ani radost a
nadšení.
Ale jak následovat Ježíše?

Prvním krokem je odpoutat se
od sobeckého způsobu
myšlení.
Takový krok Ježíš žádal od Petra,
když mu vytýkal, že nemá na
mysli věci božské, ale lidské. I my,
stejně jako Petr, občas chceme
egoisticky prosadit sami sebe.

Zapřít sám sebe znamená
vstoupit do mentality Boží,
jak nám to ukázal Ježíš svým
způsobem jednání.

„Abych následoval Ježíše,
budu se snažit dělat první
krok k těm, kteří to nejvíce
potřebují.“

Je to logika pšeničného zrna,
které musí zemřít, aby přineslo
užitek, logika toho, kdo s větší
radostí dává než přijímá, toho,
kdo obětuje svůj život z lásky…
Jedním slovem to znamená vzít
na sebe svůj kříž, nejrůznější
těžkosti, které potkáváme.
Buďme si vědomi, že je
neneseme sami, protože Ježíš
nese náš kříž s námi.
Tímto způsobem máme
následovat Ježíše. Tak se staneme
jeho pravými učedníky.
V každé slabosti nalezneme sílu,
protože nalezneme Ježíše.

„Každá překážka se tak
může stát odrazovým
můstkem.“
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Žijeme takto…

V naší zemi žádné z dětí
v mém věku nepoznalo
mír, protože jsme se
narodili a vyrůstali
za války.
Mnozí z nich nemají v
srdci naději na lepší svět.

