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Člověk se jednou rozhodl nalézt smysl života. 
Přišel do lesa a říká Stromu: 
„Jsem zmatený. Chápeš, nevím kam jít a nevím proč. Z neurčitosti jsem unavený, 
jsem unavený z dělání chyb a bloudění v temnotách.“ 
„Chápu,“ řekl Strom. „Ale čím ti já mohu pomoci?“ 
„Odhal mi svůj smysl života,“ poprosil Člověk. 
„Dobrá,“ souhlasil Strom, „Tady je smysl života, který mi dal Tvůrce – růst.“ 
„Prostě růst? A to je všechno?“ 
„Růst a přinášet plody,“ odpověděl Strom a odmlčel se. 
„Strome, počkej! Vysvětli mi, co znamená růst. Vždyť už jsem vyrostl!“ 
„Tak ukaž své plody,“ řekl Strom. 
„Jaké mohu mít plody, vždyť jsem člověk!“ 
Ale Strom neodpověděl, a Člověk šel k Řece. 
„Řeko! Odhal mi svůj smysl života!“ požádal Člověk. 
„Dobrá, poslouchej. Smysl života, který mi dal Tvůrce, je nestát na místě a vždy 
směřovat kupředu a překonávat všechny překážky.“ 
„Nestát na místě?“ opakoval Člověk. „Stejně pořád někam jdu.“ 
„Ano, ano, ale přitom je důležité stále jít k cíli,“ a Řeka tekla k moři. 
Člověk si lehl na břeh a začal přemýšlet nad slovy Stromu a Řeky. V té chvíli 
vykouklo Slunce. 
„Člověče, nad čím ses zamyslel?“ zeptalo se. 
„Nad smyslem života,“ odpověděl Člověk. „Strom říká: Růst a přinášet plody. 
Řeka říká: Nestůj na místě a jdi k cíli. Překonávej přitom všechny překážky. 
A jaký smysl života máš ty?“ 
„Smysl života, který mi dal Tvůrce, je darovat světlo a teplo,“ řeklo Slunce. 
„Darovat světlo a teplo?“ spráskl ruce Člověk. „A to je všechno?“ 
„Ano, darovat teplo. A světlo!“ připomnělo Slunce a odkutálelo se za obzor. 
„Jaké různé smysly života… Ó, smysl života jim dal Tvůrce! Tak se zeptám také 
jeho.“ 
Člověk zavolal Tvůrce. A Tvůrce mu odpověděl. 
„Ty jsi Člověk. Proto máš duchovně růst a přinášet plody – lásku, radost, klid, 
trpělivost a dobrotu. Stanovuj si cíle a směřuj k nim, překonávej přitom všechny 
překážky. Daruj teplo své duše jiným a nes světlo poznatků o mně. Tvůj Život je 
nejpodivuhodnější dar, který jsi ode mne dostal. Važ si jej, raduj se z každého 
okamžiku a buď za tento dárek vděčný.“ 


