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«Největší
překvapení!»

V tom okamžiku
jsem zažila, že
opravdu jedinou k
zbraní, která vede
vítězství, je láska.

Lina z Jordánska
Tento rok pro mne
bylo těžké budovat
vztahy se
spolužačkami.
Posmívaly se mi
a vyhýbaly se mi,
protože se chovám
a myslím jinak než
ony.
Byla to pro mne výzva,
abych je nepřestala
čilo.
Tady to ale neskonpení
mít ráda
va
ek
př
Ještě větší
a snažila se dělat
konci
k nim vždy první krok. mi připravila navšichni
se
yž
roku. Kd
přišla
loučili, tak ke mně
Jednou se však stalo,
a řekla mi:
že se mnou přestala
mluvit i kamarádka,
“Lino, zůs
které jsem vždycky
vždycky tataň
pomáhala s učením.
ková.

Ve svém nitru jsem
řekla:
“Ježíši, dej mi sílu,
abych jí dokázala
stále naslouchat
a vidět novýma
očima.“

Ty jdeš po
správné
cestě”.

mne
Bylo to prože pouze
potvrzení, h zůstává a
Ideál - Bů í pomíjí.
vše ostatn

Když Ježíš přestal učit
z lodi, která patřila
Šimonu Petrovi, řekl jemu
a jeho společníkům, aby
spustili své sítě do moře.
Šimon sice poznamenal,
že se celou noc lopotili
marně, ale dodal:

«Na tvé slovo
spustím sítě.»
Petr, znalý rybolovu, by se
mohl po neúspěšné noci
pousmát a odmítnout
Ježíšovu výzvu, aby
spustil sítě za dne, tedy
v době pro rybolov méně
příznivé. On ale zanechal
vlastních úvah a s důvěrou se spolehl na Ježíše.

Toto je typická situace,
kterou i dnes můžeme
zažít.
Víra totiž může být
vystavena tisícerým
zkouškám.
Následovat Ježíše
proto znamená
rozhodnutí, nasazení
a vytrvalost.

Může se to zdát tvrdou
zkouškou, kterou je
třeba překonávat
den po dni, nebo lépe
hodinu za hodinou.

Ale jestliže se k ní
postavíme tváří v tvář
a přijmeme ji, poslouží
nám, abychom se stali
zralými křesťany
a zakusili, že
mimořádná Ježíšova
slova jsou pravdivá
a že jeho přísliby se
uskutečňují.

Zažijeme, že je
možné se v životě
pustit do božského
dobrodružství, které
je nesrovnatelně víc
fascinující, než jaké
bychom si dokázali
představit.

Zatímco ve světě je
život mnohdy
všední a neplodný,
Bůh naplňuje
dobrem každého,
kdo ho následuje.
Dá mu stonásobek
v tomto životě,
kromě života, který
neskončí.
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Je tedy třeba síly,
abychom mohli jít dál,
síly čelit prostředí, okolí,
přátelům, sdělovacím
prostředkům..

Natrénujme
si v tomto
měsíci
žít jeho slovo
v prostředí,
kde jsme nejčastěji:
ve škole.
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Druhý den mi ani
neodpověděla
na pozdrav, ale
o přestávce mi
přiběhla naproti,
objala mne
a omluvila se mi.
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Můžeš si vystřihnout a a udělat záložku do knihy.

Školní ZVONĚNÍ
nám připomene, že
máme ŽÍT
Slovo života
a pomůže nám
ZAČÍNAT ZNOVU
pokaždé, kdykoliv
se zastavíme.

HODINU za HODINOU
zažijeme, že nejsme
sami, kteří takto žijí.
Zvonek totiž zvoní
na celém světě!
www.teens4unity.net

