
Hiszek benne, mert több ezer gyermekről, fiatalról és 
felnőttről tudok, akik már régóta elkötelezetten élnek a 
békéért. 
Emlékszem, egy időben néhány társam, minden ok 
nélkül haragudott rám.  
Az imáimban mindegyiküket külön-külön Istenre bíztam, 
és rengeteg apró figyelmességgel próbáltam a tudtukra 
adni, hogy én nem haragszom rájuk. Egy személyes 
látogatással, telefonhívással, vagy éppen ajándékkal 
leptem meg őket… 
 
Hamarosan beszélni kezdtek velem, üdvözöltek amikor 
megláttak  és a végén teljesen összebarátkoztunk. 
Meggyőződésem, hogy a világ olyan mértékben 
változik, amilyen mértékben mi belül megváltozunk. 

Én és a velem egykorú 
fiatalok a háború alatt 
születtünk és nőttünk fel. 
Nem tudjuk, milyen lenne, ha 
béke lenne az országunkban. 
Sokunk szívéből, már a 
remény is eltűnt, hogy 
lehetne jobb is a világ. 
 
Bár a tömegkommunikációs 
eszközök más képet festenek, 
én hiszem, hogy lehetséges 
egy békésebb, egységesebb 
világ. 

Így élünk… 
Hiszek egy 
békés világban 

Kheder 

Jézus Jeruzsálem felé indul, ahol
beteljesedik a sorsa: meghal és 
feltámad. 
Tanítványainak, akik követni akarják, 
ezt mondja: 
 
„Aki utánam akar jönni,…” 
 
Jézus a követőitől azt kéri, hogy teljes 
mértékben osztozzanak vele életében  
és küldetésében: az örömteli és lelkesítő 
pillanatokban, de a sikertelenségben,  
az ellenségeskedésben, sőt még a 
halálában is.  
 
Mit jelent Jézust követni? 
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„Aki utánam akar jönni, tagadja 
meg önmagát, vegye föl keresztjét 
és kövessen engem.” 
(Mk 8, 34) 

Ez a búzamag logikája, amelynek el 
kell halnia ahhoz, hogy termést 
hozzon. Eszerint nagyobb öröm adni, 
mint kapni, szeretetből 
föláldozni az életet…  
 
Ez röviden azt jelenti, hogy vegyük 
magunkra a keresztünket, minden 
nehézségben, amivel találkozunk,  
tudva azt, hogy nem vagyunk egyedül, 
mert Jézus velünk fogja hordozni azt. 
 
Így követjük Jézust, így válunk igazi 
tanítványaivá.  
 
Minden gyengeségünkben 
megtaláljuk az erőt, mert Jézussal 
találkozunk benne. 

Az első lépés: tegyük félre saját 
önző gondolkodásmódunkat. 

TÖREKSZEM: 

AZ ERŐT MINDEN 

GYENGESÉGBEN 

MEGTALÁLNI 
Ezt kérte Pétertől is, amikor megfedte 
őt, hogy emberi módon és nem Isten 
tervei szerint gondolkodik.  
Mi is Péterhez hasonlóan néha önző 
módon, vagy legalábbis a saját 
elképzeléseink szerint akarunk 
érvényesülni. 

„Hogy kövessem Jézust, én 
teszem meg az első lépést 
azok felé, akik leginkább 
szükséget szenvednek.” 

„Így minden nehézség 
ugródeszkává válhat.” 

Önmagunkat megtagadni  
azt jelenti, hogy Isten dolgaival 
törődünk, ahogyan azt Jézus 
bemutatta 
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