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Bevezetés
A II. Világháború, amelyet a világ akkori nagyhatalmai robbantottak ki a hegemónia elérésére, számtalan
embert fosztott

életétől, reményeitől és emberi méltóságától. Ez a tapasztalat emberi bűneink

mérhetetlenségével szembesít minket.
Közvetlenül a háború után mindazok, akik a fájdalmas élményeket őszintén szívük mélyébe fogadták, elkezdtek
a világ megújulásáért, a reményteljes jövőért dolgozni. Az ENSZ (UN) 1945. október 24-i megalakítása volt az
első lépés. Ez a nemzetközi együttműködés új módját jelentette a béke fenntartásáért és a világ
gazdasági-társadalmi kötelezettségvállalásának támogatására. Japán 1946. november 3-án hírdette ki új
alkotmányát, ami a háború ütötte sebekből újjászületve egyértelműen örökre elutasítja a háborút. Az egyszerű
japán emberek egész szívükből köszöntötték az új alkotmányt, amely fogadja, hogy többé nem bocsátkozik
háborúba, tiszteletben tartja az emberi jogokat és védelmezi az emberek szuverenitását.
A II. Világháború 71 évvel ezelőtt fejeződött be. Amint Ferenc Pápa rámutat, a mai világ haladni látszik a
következő világháború felé. Mi, japán átlagemberek, próbáljuk fenntartani „béke alkotmányunkat” amennyire
csak lehet. Azonban kormányunk erőteljesen próbálja megváltoztatni az Alkotmányt olyan irányba, miszerint
„átlagos ország vagyunk, amely belekeveredhet a világban kialakuló háborúkba.”

Hol van a II.

Világháborúban megtapasztalt fájdalom és az abból fakadó megbánás? Az egyik ok az, hogy sokan, akik átélték
a háborút már meghaltak vagy nyugdíjba vonultak; az elsődleges ok azonban a gazdaság. A gazdaság a háború
felé sodorja a társadalmat. Egy olyan társadalomban, ahol a gazdaság hatékonysága megelőzi az emberi
méltóságot, a gyermekek egy versenyekkel teli társadalomban nőnek fel. Sok gyermeket állandóan barátaikkal
vagy testvéreikkel hasonlítanak össze. Nem ismerik meg saját maguk és mások értékét.
Imádságra hívás
Irgalmas Urunk, ragyogjon ránk a Szentlélek fénye, hogy mélyebben megismerhessük a világban élő emberek
szenvedéseit, a teremtmények fájdalmát, az eltorzult világ realitásait és saját bűnösségünket. Add, hogy jobban
bízzunk benned és abban a képességben, hogy megváltoztathatjuk a háború felé haladó világ irányát.

Tapasztalás
1) 2015. szeptember 19-én Shinzo Abe miniszterelnök és kormánya kierőszakolta, hogy megszavazzanak egy
sor, a nemzetbiztonsággal kapcsolatos törvényjavaslatot. Ezek közül az egyik lehetővé teszi a kollektív
önvédelem gyakorlását. Ezek a törvényjavaslatok az Országgyűlés megfelelő határozata nélkül mentek át.
Sokan adtak hangot aggodalmuknak és haragjuknak a demokrácia ilyen módon történő eltiprása miatt.
Nemrégiben fiatalok, köztük egyetemi hallgatók és középiskolai tanulók kezdték felemelni hangjukat, a
társadalom befolyásolására. 2015. július 2-án diákok egy csoportja és a kyotoi egyetem fiatal oktatói a
következő nyilatkozatot adták ki, melyet néhány napon belül 26 nyelvre fordítottak le.

A háború a védelem nevében kezdődik
A háború a fegyvergyártásnak kedvez
A háború hamar irányíthatatlanná válik
A háborút könnyebb elkezdeni, mint befejezni
A háborúban nem csak katonák sebesülnek meg,
hanem idősek és gyermekek is
A háború nem csak a testen ejt sebet,
hanem mélyen a szívben is hegeket hagy
A fejünk nem egy manipulálható tárgy
Az élet nem egy bábu, amivel játszunk
A tengernek nem szabad elveszni a katonai
támaszpontok között
Az eget nem szabad vadászrepülőknek felhasítani.
2)

Inkább olyan országban élnénk,
amely büszke bölcsességére,
mint egy olyan országban, amely azt hiszi
a kiomló vérrel fizetünk
a tudás nem háborús fegyver
a tudás nem üzleti eszköz
a tudás nem a hatalom szolgája
Alkotni és megvédeni
helyünket az életben, és szabadon gondolkodni
fel fogunk lépni az elbizakodott hatalom ellen
Kyotoi egyetemi kampány a szabadságért és békéért

Hitomi a békés Japánban született. Gyermekként mindene megvolt, ami csak kellett: pénz, tanulás,

családi háttér, stb. De a családi élet nem töltötte be feladatát. Volt édesapja, édesanyja, családi otthona, de a
szeretetet, egészséges kommunikációt vagy környezetet nem tapasztalta meg, ahol megtanulhatta volna, amit
meg kell tanulni, mialatt az ember felnő. A családja nem tudta az életet táplálni. Japán alkotmánya mindenki
számára biztosítja az alapvető emberi jogokat. Valóban! A törvények kimondják, hogy ne ölj, ne kínozz meg
senkit. De sem az alkotmány, sem a törvények nem segítettek Hitomin. Hidegháború, kegyetlenség,
kínszenvedés, lelki bántalmazás mindennapos volt családjában. Ezt mégsem látta meg senki, a kívülállók
csodálatosnak és tökéletesnek látták családjukat.

Reflexió
Amint Ferenc Pápa többször rámutat a Laudato Si’ –ben „…A teremtmények ugyanis mind kapcsolatban
állnak egymással, mindegyiket szeretettel és csodálattal meg kell becsülni, és mindnyájunknak, teremtett
lényeknek, szükségünk van egymásra.” (42) Hogyan kapcsolódik egy ember méltósága a világbékéhez?
Ferenc Pápa azt mondja a Laudato Si’ –ben, hogy a világ szenvedéséről való ismeretünkkel az a célunk, hogy
“legyünk kínosan tudatosak abban, merjük személyes szenvedésünkké tenni azt, ami a világgal történik, és így
felismerjük, mi az, amit ki-ki tenni tud.” (19). Átveszem a világ és az emberek szenvedéseit, mint a sajátomat?
Mit tehetek, hogy könnyítsek a világ fájdalmán?
Amikor látok valakit az utcán, tömegközlekedésben, bármilyen munkahelyen, aki furcsán néz ki vagy ruháját,
viselkedését tekintve nagyon más, mint én, milyen reakciót vált ki belőlem?
Ha azt hallom, hogy mások olyanokról pletykálnak, akik öngyilkosságot követtek el, abortuszuk volt, vagy
házasságot megelőzően éltek nemi életet, milyen érzelmeket vált ki, milyen gondolatokat ébreszt bennem? Mi
lesz a hozzáállásom ezekhez a kérdésekhez, és azokhoz, akikre vonatkoznak?

Cselekvés
Fordíts időt és energiát arra, hogy megismerd a világ szenvedéseit: nézd a híreket és filmeket, újságokat,
magazinokat és könyveket, figyelj arra, hogy mit beszélnek, találkozz szenvedő emberekkel, az emberek
valóságos helyzetével, stb. Elmélkedj a világ szenvedésén és az embereken, és imádkozz a kegyelemért, hogy
ez a szenvedés a sajátod legyen.


Reflektálj arról, hogy mi lenne saját hozzájárulásod annak megváltoztatására, amerre a világ tart



Fordíts elég időt a reflektálásra arról, hogy te mennyiben van diszkriminatív, és imádkozz azért, hogy
megszabadulj ettől



Oszd meg az információt és imádságot a közösségben vagy más csoportokban és tágítsd a megértés
körét.

Záró imádság
Isten, a Szentháromság, az élet forrása, segíts nekünk, hogy a világot, amely azt a helyet jelenti számunkra,
ahol találkozunk veled, ne kergessük a háború által ismét a halál sötétségébe. Világosíts meg minket és vezess
a világbéke megvalósításához, ami által minden teremtmény tiszteletben tartja egymás méltóságát és erősítheti
a szeretet kötelékét Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.
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