Žijeme takto…
„Pre teba,
Ježišu!“
JULIANA – Svätá zem

Bývam blízko múra, ktorý
bol v našej krajine postavený,
aby oddelil Arabov od Židov.
Pozerám naň každý deň, keď
otvorím okno na svojej izbe.
Pozdĺž cesty sú blokády,
kde vojaci zastavujú každého,
kto chce prejsť, aby mu
skontrolovali doklady, a tak
cesta do školy, návšteva
príbuzných alebo priateľov
je dobrodružstvom...!

Zakaždým, keď ma vojaci zastavia, stratím pokoj,
ale potom si spomeniem, že svoj strach môžem
obetovať Ježišovi a že ten vojak je taký istý človek
ako ja, a teda ho môžem mať rada.
Keď tak urobím, cítim, že Ježiš sa pre mňa stáva
všetkým a že mi dáva silu začínať každý deň odznova
a veľkosť týchto problémov sa zmenšuje.
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KONAŤ TAK,
AKO BY KONAL JEŽIŠ
NA MOJOM MIESTE

„Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte mu chodníky!“
(Mk 1, 3)

Je to slovo z Izaiáša, ktorý je
prorokom útechy. Prví kresťania ho
pripisovali Jánovi Krstiteľovi, ktorý
bol Ježišovým predchodcom.
A dnes je to cirkev, ktorá nám
rozpráva o Vianociach a pozýva nás
k radosti, pretože Ján Krstiteľ je ako
posol, ktorý ohlasuje kráľa. Ten v
skutočnosti prichádza. Blízko je čas,
keď Boh napĺňa svoje prisľúbenia,
odpúšťa hriechy, daruje spásu.
Ale ak toto je slovo radosti, je to
tiež pozvanie k novej orientácii
celého nášho života, k jeho
radikálnej zmene.

Každý z nás je povolaný pripraviť
cestu Ježišovi, ktorý chce vstúpiť
do nášho života. Snažme sa teda
vyrovnať chodníky našej existencie,
aby on mohol vstúpiť do nášho
vnútra.
Je potrebné pripraviť mu cestu,
odstrániť prekážky jednu za
druhou: odstrániť obmedzené
videnie vecí spôsobené našou
slabou vôľou.
Je potrebné mať odvahu a vybrať si
medzi našou cestou a jeho cestou
pre nás, medzi našou vôľou a jeho
vôľou, medzi programom, ktorý
chceme my a tým, ktorý vo svojej
všemohúcej láske chce pre nás on.

Pýtam sa,
čo by robil Ježiš
v tejto chvíli
na mojom mieste?

A keď som sa raz rozhodol, potom
treba pracovať na tom, aby som
svoju vzdorovitú vôľu prispôsobil
jeho vôli.
Ako? Realizovaní kresťania učia
dobrý, praktický, inteligentný
spôsob: teraz, hneď.
V prítomnej chvíli odstraňovať
kameň jeden po druhom, aby v nás
už nežila naša vôľa, ale jeho.

Obetujem každý skutok
Ježišovi s tým, že mu
poviem «pre Teba».

