Žijme takto...
Věřím, že svět
může žít v míru
Kheder

Žádné z dětí v mé zemi
nezažilo mír, protože
jsme se všichni narodili
za války, která stále
trvá.
Dnes mnoho lidí nedoufá
v lepší svět. Já si ale
myslím, že svět spojený
v míru je možný, i když
všechny zprávy v
televizi nám ukazují
opak.

Ježíš byl na cestě do Jeruzaléma,
kde prožil poslední část svého
života. Protože ho mnoho lidí
chtělo následovat, řekl jim:
Jestliže se někdo chce stát
mým učedníkem, zapři
sám sebe, vezmi svůj kříž
a následuj mne. (Mk 8, 34)
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Následovat Pána vyžaduje odvahu.
Ježíš žádal Petra právě o toto, když
ho vyplísnil za to, že o něm Petr
uvažuje jako o člověku a ne jako o
Bohu.
Ale slovo
“sebezápor” zní tak
nepříjemně a
zastarale!

Já v to věřím, protože jsem viděl tisíce dospělých,
teenagerů a dětí, kteří pro toto žijí.
Vzpomínám si, jak se někteří spolužáci ke mně
chovali ošklivě.
Modlil jsem se za každého z nich a abych jim
ukázal, že proti nim nic nemám, prokazoval jsem
jim mnoho skutků lásky. Posílal jsem jim dárky,
telefonoval jsem jim nebo jsem je navštěvovalmu
nich doma. Po nějaké době se mnou spolužáci
začali mluvit, každý den mě pozdravili a potom
jsme se dokonce začali na pozdrav objímat.
Jsem si jistý, že svět se změní, pokud každý z
nás nejprve změní své srdce.

Zapřít sám sebe znamená žít a
myslet tak, jako by na našem místě
byl Ježíš, i když je to pro nás někdy
těžké.

Jak milovat druhé lidi?

Obuj si boty někoho jiného a zeptej se:
jak bych chtěl, aby se ke mně druzí
chovali?

Proč máme na sebe vzít
«vlastní kříž»?
Protože nacházíme více radosti v
dávání něž v přijímání a v životě
pro druhé. Přestože nás to něco
stojí.

Uveď příklad:
Je to podobně jako se semínkem,
které musí odumřít, aby vydalo
plody. My ale nejsme sami,
protože Ježíš je s námi!
Pokaždé, když budu mít někoho rád,
přestože je to pro mě těžké, vybarvím
jednu botu.

