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MOŽNO NEDOKÁŽEME UMLČAŤ VŠETKY ZBRANE, KTORÉ KROPIA KRVOU
MNOHÉ OBLASTI NAŠEJ PLANÉTY, MÔŽEME VŠAK BYŤ INICIÁTORMI OBNOVENIA NARUŠENÝCH VZŤAHOV V NAŠEJ RODINE, V NAŠOM KRESŤANSKOM
SPOLOČENSTVE, NA PRACOVISKU ČI V INŠTITÚCIÁCH NÁŠHO MESTA.

Toto napísala Chiara Lubichová
v liste Nikkio Niwanovi,
zakladateľovi japonského
budhistického hnutia Rissho
Kosei Kai v roku 1999.

Brian - Mumbai - 14 rokov

Nakoniec som videl, že sme to zvládli.
Vďaka tejto skúsenosti som pochopil, že
môžem kedykoľvek začať znova a ak mi
pri tom pomôžu druhí, je to o to ľahšie.

POROZPRÁVAL SOM O TOM V SKUPINE.
SĽÚBILI SME SI, ŽE AK SA NIEKTO NAHNEVÁ, POMÔŽEME SI A ŽE SA BUDEME
SNAŽIŤ HNEĎ ZABUDNÚŤ A ÍSŤ TAK ĎALEJ
SPOLU ŠŤASTNÍ (A PRÍLEŽITOSTÍ SME
MALI NAOZAJ DOSŤ!).

Nakoniec som sa s veľkým úsilím
rozhodol, že pôjdem zasadiť môj
stromček a že si potom so všetkými
zahrám volejbal. Pri hre som pochopil, že
nemôžem ostať nahnevaný, pretože tak
by som pokazil deň všetkým.

Veľmi ľahko sa nahnevám. Jedného dňa
som sa kvôli nejakej hlúposti nahneval
na kamarátov zo skupiny a vzdialil som
sa od nich. Všetci prichádzali, aby sa so
mnou porozprávali, ale ja som bol taký
nahnevaný, že som nechcel byť s nikým.
V ten deň sme sa rozhodli, že
budeme žiť ekologickú skúsenosť, a to
sadením stromčekov.
Pochopil som, že nebolo pekné
byť takto sám. Ale bol som taký nahnevaný!

Naše skúsenosti

„Hľadaj pokoj a usiluj sa oň.”
(Ž 34,15)

„Ak človek nežije v pokoji s Bohom,
ani samotná zem nie je v pokoji. Ľudia
s náboženským cítením si uvedomujú
„utrpenie“ zeme, keď sa k nej človek
nespráva v súlade s Božím plánom, ale len
egoisticky s nenásytnou túžbou po vlastníctve.
A práve toto sebectvo a táto túžba
kontaminujú životné prostredie viac a ešte
skôr než akékoľvek iné znečistenie, ktoré
je len ich dôsledkom (...) Keď dospejeme
k poznaniu, že všetko stvorené je darom
Otca, ktorý nás má rád, bude omnoho
ľahšie nájsť harmonický vzťah s prírodou.
A keď si uvedomíme, že tento dar
je pre všetkých členov ľudskej rodiny, a nie
len pre niektorých, budeme viac a s väčšou
pozornosťou rešpektovať čokoľvek, čo patrí
celému súčasnému aj budúcemu ľudstvu.“

AKO BYŤ BUDOVATEĽMI POKOJA?

Toto úchvatné hľadanie požaduje, aby sme
urobili svoju časť, a to tak, že sa budeme
riadiť hlasom svojho svedomia, ktoré nás
pobáda zvoliť si cestu dobra, a nie zla.

KDE A AKO NÁJDEME POKOJ?

Ak je POKOJ darom od BOHA, je pre
nás neodmysliteľné dôsledne Ho
hľadať vo svojom živote, aby sme
zakúsili pravý POKOJ.

V biblickom jazyku má pokoj veľmi
veľa významov, napríklad fyzickú
a duchovnú pohodu alebo dohodu
medzi jednotlivcami a medzi národmi.
Pokoj je však predovšetkým
BOŽÍM DAROM, vďaka ktorému
spoznávame Božiu otcovskú tvár.

ROZMÝŠĽAL SI NIEKEDY, AKÝ
VÝZNAM MÁ SLOVO POKOJ?

Pokoj nadovšetko

gen 3

Slovo života

