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KIM (jižní Afrika)

Jsou
život

“Žijte mezi sebou v pokoji”.

STRATEGIE MÍRU

Mezi konflikty, které zraňují lidstvo v
mnoha částech světa, Ježíšova výzva
udržuje živou naději, protože víme, že On
je pokoj a že nám slíbil, že nám dá svůj
pokoj. Jsme povoláni, abychom tento
pokoj zakoušeli v každodenním životě:
v rodině, ve škole, s těmi, kdo mají jiné
názory než my.

V naší škole jsou studenti rozděleni do
různých skupin podle sociálního původu
nebo oblíbených aktivit. Na naši skupinu, kde
jsem považovaná za lídra, se ostatní skupiny
dívaly skrz prsty a obviňovaly nás, že je
pohrdavě přehlížíme, jako bychom se sami
považovali za lepší. My jsme to tak
nevnímali, ale během roku se rivalita stala
„žhavým“ tématem a v naší skupině byly
různé názory, jak se k tomu postavit. Někdo
navrhoval, abychom se bránili a šli do toho
přímo; abychom odpověděli „oko za oko, zub
za zub“ třeba i nějakou lstí. Když jsem o tom
přemýšlela, pochopila jsem, že energie,
kterou bychom vložili na to, abychom jim
odpověděli zlem, by nikomu neprospěla.
Rozhodla jsem se, že budu ve všech
milovat Ježíše, nezávisle na tom, jak těžké
by mohlo být, nalézat ho v každém z nich.
Jednou jsem pro zmírnění napětí koupila
sladkosti pro „konkurenční“ skupinu; jindy
jsem jiné skupině dala drobné reklamní
předměty na podporu jejich iniciativy. Řekla
jsem si, že v naší skupině nebudu mluvit o
druhých špatně a nebudu si všímat pomluv.
Snažila jsem se být laskavá a začínat debaty
se vstřícností vůči všem, kteří byli z jiných
skupin. Tento postoj mi pomohl vytvářet
vztahy se všemi studenty na škole a při volbě
zástupce studentů jsem dostala nejvyšší
ohodnocení. Měla jsem z toho velkou radost
a to i proto, že vnímám, že teď mám ještě
větší možnost milovat a přinášet jednotu
všem.

KDE JE JEDNOTA, TAM JE POKOJ

Ježíš mezi námi je pokoj.
Jak se dostat z těchto konfliktů ven?
„Musíme tam, kde je to možné,
navazovat nové vztahy“ – říká Chiara.
Navazovat mezi lidmi a národy vztahy plné
naslouchání, vzájemné pomoci a lásky.
Je třeba odložit stranou vlastní názory,
abychom pochopili názory toho druhého,
i když jsme si vědomi, že ne vždy ho
dokážeme plně pochopit. Stejné je to
pravděpodobně s ním, ani on nás a naše
motivy vždycky nechápe.

ŽIJTE V POKOJI: NESNADNÉ ÚSILÍ
Snažme se zůstat vůči druhému
otevření, protože vztah s ním je
důležitější než důvody rozdělení.
Evangelium to formuluje jako požadavek:
„Žijte v pokoji.“, vyžaduje tedy od nás
opravdové a nesnadné úsilí. Pokoj je
jedním ze základních projevů lásky, které
jsme povoláni si navzájem prokazovat.

Udělali jste podobnou zkušenost i vy?

Tento pokoj se nebojí čelit
protikladným názorům, o kterých je třeba
otevřeně hovořit, pokud chceme budovat
stále hlubší a opravdovější jednotu. Tento
pokoj zároveň žádá, abychom byli vnímaví
a nikdy s žádným člověkem nepřerušili
vztah, protože on má větší hodnotu než
různost, která může být mezi námi.
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