U LAHORU BOŽJE RIJEČI
DESET ZAPOVJEDI OPUŠTENOSTI
Samo danas pazit ću s najvećom pažnjom na svoje nastupe i biti otmjen u vladanju,
neću kritizirati, druge neću popravljati, nego samo sebe.
Samo danas ću biti sretan jer sam siguran da sam stvoren za sreću,
ne samo na drugom, nego i na ovom svijetu.
Samo danas prilagodit ću se okolnostima
ne zahtijevajući da se one prilagode mojim željama.
Samo danas posvetit ću pet minuta dobrom štivu:
jer kao što je hrana nužna za život tijela,
tako je dobro štivo nužno za život duše.
Samo danas učinit ću dobro djelo,
a da to nikome ne kažem.
Samo danas učinit ću nešto što inače ne činim rado:
ako u mislima osjetim da sam povrijeđen, trudit ću se da to nitko ne primijeti.
Samo danas učinit ću točan raspored:
možda ga se neću točno držati, ali ću ga napraviti.
Izbjegavat ću dva zla: napetu žurbu i neodlučnost.
Samo danas ću čvrsto vjerovati - čak i ako bi okolnosti pokazale suprotno da se dobrostiva Božja providnost brine za mene kao da nikoga drugog nema na svijetu.
Samo danas neću strahovati.
Posebno se neću bojati izraziti radost svemu što je lijepo i povjerovati sve što je dobro.
Dano mi je dvanaest sati da činim dobro;
mogla bi me obeshrabriti pomisao da to moram činiti cijeloga života.
Papa Ivan XXIII.
***
I reče im: "Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo." Jer mnogo je svijeta dolazilo i
odlazilo pa nisu imali kada ni jesti. 32 Otploviše dakle lađom na samotno mjesto, u osamu. 33 No kad su
odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih. 34 Kad
iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati u mnogočemu.
(Mk 6, 30 – 34)
Jedna mudrost kaže kako čovjek tek u samoći i tišini pravo osjeća i vidi svu svoju bijedu,
a veliki duh svu svoju veličinu.
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