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Живеем така…
Вярвам в подобър свят
Кедер

Никой от деца на моята възраст не
знае какво значи да живееш в мир,
защото се родихме и пораснахме
по време на войната.
В сърцата на много от моите
приятели няма надежда за по-добър
свят. Но аз мисля, че светът на
единството и на мира е възможен,
въпреки че средствата за масова
информация ни представят
нещата по друг начин.
Вярвам, защото видях старанията на
хиляди деца, младежи и възрастни,
които живеят за тази цел.

Спомням си когато някои, без никаква
причина, се настроиха против мен.
В молитва поверих на Бог всеки от тези
момчета. За да почувстват, че аз нямам
нищо против тях, си измислих много дребни
дела на любов, като: малко подаръче,
телефонно обаждане, посещение в къщи на
един от тях… След известно време
започнаха да говорят с мен, да ме
поздравяват и на края започнахме да
излизаме заедно.
Убеден съм, че светът ще се промени
дотолкова, колкото всеки от нас успее да
направи промяна вътре в себе си.

„Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си,
да вземе кръста си и Ме последва.” (Мк. 8:34)
Исус е на път към Йерусалим. Знае,
че наближават последните дни на
земния му живот. Обръща се към
учениците Си и към всички, които
искат да Го следват, с тези думи:

„Който иска да върви след
Мене, нека се отрече от себе
си, да вземе кръста си и Ме
последва.”

КОЯТО СЕ КРИЕ

Да следваме Исус не е лесно. Това
изисква да споделяме с Него
живота и същата съдба: неуспехи и
враждебността, всякакви трудности
и страдания, дори смъртта. Но и
възкресението и радостта!
Но какво значи да се
отречеш от себе си?
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Да се отречем от себе си значи да
се отречем от нашия егоизъм и от
светския начин на мислене,…

значи, да мислим и действаме
както би мислил и действал
Исус на нашето място.
А защо трябва “да вземем
кръста си”?

“Да обуем обувките на другия”,
което значи да се поставим на
неговото място и си представим
сякаш сме той. Да се попитаме : Аз
как би искал да се държат другите
с мен ако съм на неговото място?

Защото имаме повече радост
когато даваме, отколкото когато
получаваме, повече радост когато
продължаваме да обичаме,
въпреки, че е трудно.
Може ли да ми дадеш един пример.
Житното зърно, след като «умира»
под земята, от него се ражда
прекрасен житен клас.
Така е и с нас, когато в трудностите
поднасяме страданието си на Бог и
продължаваме да обичаме, както е
направил Исус на кръста, около нас
ще се ражда по-добър свят. Но не
сме сами, защото Исус е с нас!

Всеки път когато обичам някой,
въпреки че ми е трудно, ще оцветя
една обувка.

Всяка трудност

е възможност,

за да се роди

Да обичаме и тогава, когато е трудно.
Да се поставим на мястото на другия и
да помислим: как бих искал другите да
се държат с мен, ако съм на неговото
място?
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