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Kultúra pokoja

VIĎ: 

Br. Bill Firman, FSC

Úvod
Prosili ma, aby som sa zamyslela a napísala 
niečo o „kultúre pokoja“. Zdalo sa mi to trocha 
ironické, keďže som žila v Južnom Sudáne od 
roku 2009 a bola svedkom toho, ako sa radostný 
optimizmus ľudí z roku 2011, kedy si zvolili 
nezávislosť, postupne strácal, lebo dnes v tejto 
krajine opäť vládne násilie, neistota a slabá 
ekonomika, a ľud hladuje. Do decembra 2013 
vládol v krajine zákon a poriadok a zdalo sa, že 
kmene sa postupne učia žiť jeden vedľa druhého 
v pokoji. V ľuďoch sa vynáral pocit identity 
Juhosudánčanov a zdalo sa, že krajina začne 
prospievať. Južný Sudán bol bohatý na nerastné 
suroviny; vyzeralo to, že sa bude hospodársky 
rýchle vzmáhať.

No potom som sa stala svedkom toho, čo sa stane, 
keď vodcovia zneužijú svoju moc v prospech 
seba, svojej rodiny, svojho kmeňa a keď sa človek 
vnútorne rozdelí tak, že sa stáva neľudským. 
Domorodý spisovateľ, Jacob Lagu, upozorňoval, 
že násilie v Južnom Sudáne polarizuje kmene, 
keď povedal: 

„Vojna je špinavý obchod. Nevyhnutne nás 
všetkých degraduje. Znižuje našu ľudskosť 
do takej miery, do akej znižujeme my našich 

Túžba po mieri, po pokoji
Konflikty vo svete

Desiata edícia Globálneho mierového indexu z roku 2016 
ukazuje, že v roku 2015 sa svet stal nepokojnejším. Hoci v 
skutočnosti sa situácia v 81 krajinách zlepšila a v 79 zhoršila, 
čo sa týka rozmerov zhoršenia, sú oveľa väčšie ako rozmery 
zlepšenia. Svetový mier je spletitý obraz. Zhoršené situácie 
nachádzame najmä v krajinách Stredného východu a Afriky, 
ktoré sa tak stali vo svete najnepokojnejšími oblasťami. 

Momentálne je násilie v týchto krajinách tak intenzívne, že 
ak by sme ich oddelili od zvyšku sveta, mohli by sme povedať, 
že situácia vo svete – čo sa týka mieru – sa zlepšila.

Narastanie terorizmu

Hoci je veľa obetí konfliktov v Afrike a na Strednom východe, 
predsa je to len oblasť, ktorá tvorí menej ako 1/6 sveta. 
Ukončením vojny v Kolumbii v roku 2016 môžeme povedať, že 

odporcov. Sme obklopení obeťami konfliktu. Každá strana je 
skutočne presvedčená o tom, že ona je obeťou nespravodlivosti. 
Každá strana verí, že jej odporca je ten neľútostný útočník. Čo 
robí túto situáciu mimoriadne zhubnou, je kmeňový systém. On 
zapríčiňuje, že osoba sa identifikuje ako člen toho, či onoho kmeňa. 
To vyostrilo rozdiel medzi „nimi“ a „nami“. Doviedlo nás to k tejto 
tragickej kalamite kolektívneho trestu“. 

Slová spisovateľa Lagu môžeme dnes aplikovať na situáciu v mnohých 
krajinách. Pozývam Vás, zamyslieť sa nie len nad Južným Sudánom, 
ale nad širším okolím a pouvažovať, čo by sme mohli urobiť, aby sa 
rozvíjala kultúra pokoja.
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v západnej hemisfére sa nevyskytujú väčšie konflikty. Avšak 
rozšírenie terorizmu do mnohých krajín sveta a narastanie 
barbarských krutostí nás znepokojuje.

POSÚĎ:
Kresťanská tradícia budovania pokoja

Sú ľudia, ako napríklad Christopher Hitchens, ktorí tvrdia, 
že Židovstvo a Kresťanstvo sú dedične násilné, lebo vyrastajú 
z textov ponorených do násilia. Takíto kritici často citujú 7. 
kapitolu Piatej knihy Mojžišovej, ktorá pripisuje Bohu príkaz 
vyničiť Kanaánčanov v krajine; alebo v Novom Zákone Knihu 
Zjavení, ktorá zobrazuje pohromu voči nepriateľom Boha a 
Jeho Mesiáša. Tak isto sa nám asi zastavuje dych, keď čítame 
slová Ježiša: „Nemyslíte si, že som prišiel pokoj priniesť na 
zem; neprišiel som priniesť pokoj, ale meč.“

I napriek týmto niekoľkým kontradikciám a dvojznačným 
situáciám, kresťania sa pozerajú na Sväté písmo ako na celok, 
a dôležité pre nich je učenie Ježiša Krista. Ježišov kľúčový 
výrok, týkajúci sa pokoja, nájdeme v Evanjeliu podľa Matúša, 
v piatej kapitole: „Blahoslavení sú tvorcovia pokoja, lebo ich 
budú nazývať Božími synmi.“

Odvahu čerpáme z prisľúbenia Boha, že zostane s nami. Izaiáš 
(41:10) hovorí: „Neboj sa. Ja som s tebou. ... Ja som tvoj Boh. Ja 
ťa posilním a pomôžem ti.“ Ježišove posledné slová učeníkom, 
v Evanjeliu podľa Matúša, 28. kapitola, boli: „A hľa, ja som 
s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“. A u Jána, v 14. 
kapitole hovorí: „Nech sa vám srdce nevzrušuje!

Spravodlivosť je v náboženstve dôležitým cieľom 
budovania pokoja. V 85. žalme čítame: „Spravodlivosť a 
pokoj sa pobozkajú.“ Pokoj nebude trvácim, ak uzavretá 
dohoda nezabezpečí spravodlivosť tým, ktorí sa cítia byť 
ukrivdenými. 

V uplynulých dvoch tisícročiach sme mohli pozorovať také 
dva základné modely budovania pokoja: „pacifizmus“ 
a „spravodlivú vojnu“. Pacifizmus bol postoj cirkevných 

Pokoj je možný
Zdá sa nám, že mier je veľmi vzdialený cieľ, no pozrime sa 
niekoľko storočí späť do minulosti, dokonca v niektorých 
prípadoch len niekoľko desaťročí: Taliansko nebolo 
zjednotenou krajinou, lež nezávislými medzi sebou 
bojujúcimi štátmi; v Amerike bola občianska vojna, v ktorej 
otroctvo čiernych ľudí zohrávalo veľkú úlohu; vo Francúzsku 
sa odohrala krvavá revolúcia, ktorá poburovala ľud proti 
aristokracii; v Južnej Afrike vládol apartheid; mier medzi 
katolíkmi a protestantmi v Severnom Írsku sa zdal byť 
nedosiahnuteľným cieľom; Východné a Západné Nemecko 
bolo rozdelené Berlínskym múrom; a tak by sme mohli 
pokračovať. 
Južný Sudán je najnovším národom sveta. Je to národ 
najmenej vzdelaných, národ s veľmi úbohými službami 
zdravotníctva a s nízkou životnou úrovňou, poznačený rokmi 
vojnových konfliktov; avšak je tu nádej. Nádej klíči v budúcej 
generácii, ktorej musíme však zabezpečiť lepšie vzdelanie.
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otcov prvých storočí. Tertulian, cirkevný učiteľ z 
tretieho storočia, pochádzajúci zo severnej Afriky, 
hovoril, že kresťania majú nasledovať Ježišov príkaz 
o nenásilnosti doslova. Nemajú sa protiviť agresii a 
utláčaniu a nemajú ísť do vojska alebo byť policajtmi. 
Táto myšlienka stratila na význame, keď sa Rímska 
ríša stala kresťanskou. Oživená bola v časoch 
Anabaptistov počas reformácie. Menoniti a Kvakrovia 
opäť presádzali to, čo poznávali ako Ježišov príkaz 
nepraktizovať násilie a nevstupovať do vojska.

Pomerne odlišnej mienky boli Augustín a Tomáš 
Aquinský. Hovorili, že ak cieľom boja je čeliť útoku a 
nastoliť mier, je dovolené bojovať. Model „spravodlivej 
vojny“ je aj naďalej postojom Rímskokatolíckej Cirkvi. 
Avšak model „spravodlivej vojny“ ponúka smernice a 
pokyny štátu, vláde a možno i veliteľom armády. Nemá 
však nijaké smernice pre kresťanov, ktorí sa usilujú 
zastaviť násilie.

Žiaden z týchto modelov neponúka smernice pre 
kresťanských aktivistov, ktorí sa usilujú o pokoj a 
zmierenie. Za posledných dvadsať rokov sa objavil 
nový model. Nazýva sa „Spravodlivé vytváranie 
pokoja“ alebo jednoducho „Spravodlivý pokoj“. 
Čerpá prevažne zo Svätého Písma, zvlášť z Ježišových 
„iniciatív premeny“. Tak isto čerpá zo skúsenosti 
vodcov 20. storočia, ako sú Gandhi a Martin Luther 
King ml., ktorí zmobilizovali nenásilný odpor voči 
násilnej represii. Čerpá z teológie oslobodenia, ako zo 
základného posolstva Evanjelia – Ježiš, ktorý prišiel 
oslobodiť chudobných a utláčaných. A nakoniec, čerpá 
aj z medzinárodne uznaných princípov pre ľudské 
práva, ako je napr. Universal Decleration of Human 
Rights (Celosvetová deklarácia ľudských práv). 

Kľúčovou charakteristikou tohto modelu je spolupráca s inými 
rovnako zameranými prvkami v spoločnosti. Vyzýva kresťanských 
vodcov, aby spolupracovali so štátom. Za normálnych okolností 
nekoná tento model proti vláde, avšak musí si zachovať svoju 
prorockú dimenziu a obhajobu, aby bol verný Ježišovi Kristovi. 

Metóda „spravodlivého vytvárania pokoja“ uznáva, že pokoj nie 
je len ukončenie vojny. Každú dohodu na ukončenie vojny musí 
podporiť dlhodobý program:

• Musí ju podporiť program rešpektovania ľudských práv.

• Musí ju podporiť férové zastúpenie skupín, podieľajúcich sa 
na ukončení sporov, v demokratickom procese.

• Mier musí byť podporený aj ekonomicky. Ťažko sa zachová 
mier, ak sa nedajú znova do pohybu bežné ekonomické 
aktivity a ak sa ekonomické dobrá nerozdelia rovnomerne 
medzi bojujúce strany. Ľudia musia cítiť, že je tu realistická 
nádej na zlepšenie, ak sa má zachovať mier.

Je dobré prečítať si tiež Posolstvo pápeža Františka k 50. Svetovému 
dňu mieru, z januára 2017: - „Nenásilnosť: štýl politiky pokoja“.

KONAJ: Definovanie našej odpovede
Štruktúra spoločnosti, ktorá žije v mieri

Pochopiť, prečo niektoré krajiny žijú v mieri a iné nie, je 
pomerne zložité. K mierovej stabilite prispieva veľa činiteľov. 
Trváci pokoj vyrastá z prijatia vzájomných ľudských práv a 
z uznania dôstojnosti každého človeka. Ak sa jeden alebo 
i viac z týchto činiteľov odstráni, spoločnosť sa stane veľmi 
krehkou. 

V krajinách, kde je veľmi nerovnomerné rozdelenie zdrojov– 
bohatá menšina a chudobná väčšina–možno nastoliť mier, 
no s veľkou pravdepodobnosťou potrvá len krátky čas. 
Ukazovatele tejto nestability pokoja sú: 

• Vysoká korupcia
• Štátom nastolená cenzúra
• Dusenie kritiky
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• Diktátorská vláda
• Kolabujúca ekonomika
• Pozbavenie (nezachovávanie) ľudských práv

Otázka č. 1 Ako môžu rehoľníci 
efektívne pomáhať pri nastoľovaní 
pokoja?

Žiť kultúru pokoja
V roku 2009 som prišla do relatívne pokojného 
a stabilizovaného Južného Sudánu. Teraz patrí 
Južný Sudán medzi najnebezpečnejšie krajiny 
sveta. Sestru Veronika Theresiu v máji 2016 
zastrelili. Iných rehoľníkov okrádajú, robia im 
násilie a vyhrážajú sa im smrťou. Avšak v tejto 
ťažkej situácii môžu asi rehoľníci ponúknuť viac, 
ako v časoch pokoja. Ľudia vedia, že môžeme 
opustiť ich krajinu, no povzbudí ich, keď vidia, 
že sa rozhodneme zostať s nimi. Ježišove slová, 

Môžeme žiť 
kultúru pokoja aj 
v tých najťažších 
okolnostiach, keď 
si uvedomíme, čo 
je pre nás dôležité. 
Také, možno 
trocha drsné 
príslovie hovorí: 
„Loď v prístave je 
bezpečná, no to nie 
je účel lode.“

A jedno čínske 
príslovie hovorí:

Preklad:  Sr. Mária Florková, SSpS 

adresované Petrovi v Getsemanskej záhrade „Nemohli ste ani hodinu 
so mnou bedliť?“ nadobúdajú nový význam. Sme povolané žiť našu 
kresťanskú vieru. Ako napísal metropolitný arcibiskup Južného 
Sudánu, Paolino Lukudu Loro: „Buďte silní a odvážni, lebo Pán, náš 
Boh, je v tejto ťažkej chvíli s nami.“

Sestra Veronika Theresia SSpS položila svoj život za ľudí Južného 
Sudánu. Napísala:

„Nedávno sa ma niekto pýtal, prečo tu za takýchto okolností 
zostávam. Preto, lebo Ježiš pokračoval na svojej ceste a nevzdal sa, 
keď situácia začala byť ťažkou. Prijal utrpenie a niesol svoj kríž až do 
konca. Zostal poslušný Otcovej vôli. Bol vždy s ľuďmi. Neopustil ich. 
Bol dokonca ochotný prijať smrť, pretože ich miloval. Ako Ježišova 
učeníčka, kráčam v Jeho šľapajach v sile Ducha Svätého. Nemôžem 
opustiť ľudí Južného Sudánu, pretože ich milujem. Sú radi, že sme 
tu zostali s nimi, že sa s nimi modlíme a spolu s nimi budujeme 
túto krajinu, ktorá je ešte mladá a krehká. Títo  ľudia potrebujú 
našu podporu, našu modlitbu, našu pomoc. Chcela by som sa tiež 
poďakovať všetkým, ktorí nás podporovali svojimi modlitbami, 
obetami, ale aj financiami. Sme povolané byť znamením nádeje, 
zvlášť v temných časoch. Boh nás nikdy neopustí, lebo On je Emanuel 
= Boh s nami.“

„Ak je v duši svetlo, v človeku bude krása.
Ak je v človeku krása, v dome bude harmónia.
Ak je v dome harmónia, v národe bude poriadok.
Ak je v národe poriadok, vo svete bude mier.“

Otázka č. 2 Ako my vytvárame a žijeme kultúru pokoja?


