
A korombeli fiatalok nem 
tudják milyen lenne az 
országunk, ha béke 
lenne,mivel a háború 
idején születtünk és 
nőttünk fel.
Ezért sokan nem 
reménykednek egy jobb 
világban. 

Viszont én úgy 
gondolom, hogy a békés 
egyesült világ igenis 
lehetséges, akkor is ha a 
média teljesen másként 
mutatja a dolgokat. 

ELHATÁROZÁSOM:

Hiszek benne, mivel láttam az igyekezetet fiatalok és 
felnőttek ezrein, akik már egy ideje ezért a célért 
élnek. 
Volt egy időszak az életemben, amikor néhány 
fiatal vett körül, akik céltalanul éltek.
Az imáimban Istenre bíztam mindegyikőjüket, és sok 
mindent kitaláltam azért, hogy megmutassam 
semmivel sem vagyok ellenük: egy kis ajándék, egy 
telefonhívás, egy látogatás...
Egy idő után ők kezdték el keresni a társaságom, rám 
köszöntek mindennap, aztán lassan közös programok 
is alakultak. 

Meg vagyok győződve arról, hogy a világ akkor fog 
változni, ha mindannyian egyenként megváltozunk.

Éljünk így...

Hiszem, hogy a 
világ békében 
élhet Kheder

ERŐT MERÍTEK 
MINDEN 
GYENGESÉGBŐL.

Jézus Jeruzsálem fele tart, 
életének utolsó szakaszához ér.
Az apostoloknak akik követni 
akarták ezt mondta Jézus:
"Ha valaki követni akar..."

Jézust követni nem egyszerű 
dolog.
Azt jelenti, hogy  osztozom az 
életében és a sorsában: a 
sikertelenségtől, az 
ellenségeskedésen keresztül 
egészen a halálig, de az öröm és a 
lelkesedés sem fog elmaradni. 

De hogyan kövessük Jézust? 

"Aki követni akar, tagadja meg 
magát, vegye fel keresztjét és 
kövessen„
(Mk, 8, 34)

ÉLETIGE| 09 Első lépésként hagyjuk fel önző 
gondolkodás-módunkkal. 
Jézus is ezt kérte Pétertől, 
amikor figyelmeztette, hogy ne 
emberileg, hanem Isten 
szemével lássa a dolgokat. 
Mi is, ahogyan Péter, néha 
önzően gondolkodunk. 

Hogy Jézust kövessem
elhatároztam, hogy

megteszem az első lépést
afelé, akiknek a legnagyobb

szüksége van rá."

Megtagadni saját magunkat azt 
jelenti, hogy belépünk Isten 
gondolkodásmódjába,ahogyan 
Jézus is ez mutatta be a saját 
életében.

A búzaszemnek is el kell halni, 
hogy termést hozzon. Találjunk
nagyobb örömöt abban, hogy 
adhatunk mint abban, hogy 
kapunk, és abban hogy 
szeretetből felajánhatjuk az 
életünket. ..
Ez azt jelenti, hogy vegyük fel a 
saját keresztünket, és nézzünk 
szembe a nehézségekkel, tudva, 
hogy nem egyedül visszük, 
hanem Jézus segít.
Így válunk Jézus valódi 
követőivé és apostolaivá.
Minden gyengeségben erőt 
kapunk, mert megtaláljuk 
benne Jézust. 

“Így minden akadályt 
ugródeszkává alakíthatunk”
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