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LEKCE 5
Kibomi se u starce trochu najedl a tak má více energie a pokračuje rychleji. Když utekl z
vesnice, cítil hlavně strach a hněv. Nyní se mu začínají vracet dobré pocity, které o lidech
vždycky měl. Ten stařec byl Kungu, ale byl laskavý a moudrý. Podělil se s ním o jídlo. Slova,
která pronášel, byla krásná a plná naděje: „Všichni si musíme vybrat.“ „Byli jsme stvořeni k
lásce, nikoli k nenávisti.“
Kibomi jde dál podél řeky směrem k Nangatě. Když už je chvíli na cestě, uslyší hlasy a rychle
se schová za velký strom. Přibližuje se skupina mladých mužů. Mluví jazykem adumba.
Kibomi rád slyší svůj jazyk a pomalu vystoupí zpoza stromu. Muži na sobě mají uniformy.
Jsou to vojáci Adumbské rebelské armády. Někteří jsou dost mladí a jeden vypadá stejně starý
jako Kibomi. Vojáci zastaví, jakmile ho zpozorují, a namíří své zbraně. „Počkejte!“ zakřičí
Kibomi. „Já jsem Adumba jako vy!“
„Co tady pohledáváš sám?“ netrpělivě se zeptá jejich vůdce.
„Kungové napadli naši vesnici a zabili mi rodiče. Musel jsem utéci,“ vysvětluje Kibomi.
„Tak se k nám přidej,“ vyzve ho vůdce. „Musíme dát Kungům lekci. Musí zaplatit za to, co
provedli tvé rodině.“
Kibomi je v pokušení. Chvíli přemýšlí a je připraven nabídku přijmout. Od skupinky se oddělí
ten mladý chlapec a natáhne k němu ruku. Kibomi se podívá do jeho očí a je zneklidněn
zoufalstvím, které v nich vidí. Váhá. „Možná se k vám přidám později,“ odpoví chvějícím se
hlasem, „ale teď musím najít svou sestru.“
Když vojáci odcházejí, jeden z nich se otočí a řekne: „Pamatuj, jinak to nejde, než vracet
údery a bojovat.“ Kibomi neodpovídá.

Otázky

•
•
•
•
•
•

Co Kibomi cítil, když opustil svou vesnici?
Proč se jeho pocity po setkání se starcem změnily?
Proč se Kibomi schová za strom?
Kdo jsou mladíci v uniformě, které potká?
Co má podle vůdce Kibomi udělat?
Co vidí Kibomi v očích mladého vojáka?

Činnosti
1. Kibomi vidí zoufalství v očích mladého vojáka, který se, plný strachu a hněvu,
rozhodl bojovat a zabíjet. Všichni občas míváme okamžiky smutku a zoufalství. V té
době bychom si neměli zvolit temnou cestu, ale měli bychom hledat světlo, které
navrací naději. Přečtěte si následující modlitbu a meditujte nad jejími slovy:
On je Slitovný, Nadevše štědrý! Ó Bože, můj Bože! Vidíš mne a znáš mne. Jsi můj
Útulek a Útočiště. Nikoho jsem nehledal ani vyhledávat nebudu než Tebe. Na
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žádnou stezku jsem nevkročil ani nevkročím než na stezku Tvé lásky. V temné noci
zoufalství se mé oko obrací v nadějném očekávání k jitru Tvé bezmezné přízně a v
hodině úsvitu mou umdlévající duši osvěží a posílí vzpomínka na Tvou krásu a
dokonalost.
Nyní se snažte naučit modlitbu nazpaměť.
2. Rozhodněte, které činnosti v následujících situacích způsobí zoufalství, a které navrátí
naději:
a. Při zkoušce z jednoho předmětu se ti vůbec nevede.
naděje

zoufalství

Vzdáš to a přestaneš se učit a většinu času strávíš hraním.
Řekneš si, že jsi blbý.
Požádáš jiného studenta, aby ti pomohl.
Máš se sebou trpělivost a snažíš se předmět mnohem více
pochopit.
Dáváš za vinu svému učiteli, že ti více nepomohl.

b. Cítíš se osamělý a zdá se ti, že nemáš žádné kamarády.
naděje

zoufalství

Straníš se ostatních a většinou jsi smutný.
Strávíš méně času přemýšlením o sobě a více staráním se
o ostatní.
Neustále myslíš na chyby druhých.
V lidech hledáš to dobré.
Učiníš první krok, oslovíš ostatní a chováš se k nim přátelsky.

c. Mezi některými svými příbuznými vidíš žárlivost a hádky.
naděje

zoufalství

Také pocítíš žárlivost a začneš se s nimi hádat.
Snažíš se k nim být štědrý.
Modlíš se, aby členové tvé rodiny začali žít v jednotě.
Děti ve své rodině učíš lásce a štědrosti.
Řekneš si, že nemůžeš vůbec nic dělat, aby jsi změnil své
příbuzné.
d. Jeden tvůj kamarád udělá něco, co ti ublíží.
naděje
Rozhodneš se, že se pomstíš a kamarádovi ublížíš.
Kamarádovi odpustíš.
Rozhodneš se, že nikdy nikomu takto neublížíš.
Říkáš ostatním, jak je tvůj kamarád špatný.
Ukončíš vaše kamarádství.

zoufalství

