KØESANSKÉ OKÉNKO
Možná znáte ten vtip, kdy u moøe sedí muž se založenýma rukama se dívá na moøe. Pøijde k nìmu
druhý a povídá: "Èlovìèe, když tady tak neèinnì sedíš, proè tam aspoò nehodíš prut?" "A proè?" "No,
chytneš rybu, ne? Mùžeš ji prodat na trhu." A on poøád øíká: "A proè?" "Protože si pak za to mùžeš koupit
tøeba další dva pruty." "A proè?" "No protože na nì
chytíš víc ryb, které mùžeš zase prodat na trhu. Pak
si za víc ryb mùžeš koupit bárku a sí•." "A proè?" "No
protože si tím vydìláš na motorový èlun, budeš si moci najmout lidi, kteøí za tebe budou lovit ryby a ty pak
mùžeš klidnì sedìt a jen se dívat na moøe." "No a co
myslíš, že teï právì dìlám...?"
Kolik by si èlovìk ušetøil starostí, kdyby se poøád
nehonil za vìtším a vìtším majetkem. Jenže ono to
tak jednoduché zase není. Souèasná životní úroveò
je stále nákladnìjší, a jak rostou životní nároky, roste
i spotøeba energií a rùzného zboží. Lidé na to
potøebují stále více penìz. Náš souèasný život je
stále nákladnìjší na peníze. Bylo by teï velmi
snadné sklouznout v našich myšlenkách k lacinému
moralizování, že to tak být nemá, že máme být
skromnìjší a ménì nároèní a pod. Jenže ty základní
starosti o živobytí je nutné vzít vážnì. Je pøíliš mnoho
lidí, kteøí nemohou sehnat práci, je kolem nás mnoho
lidí, kteøí, aby se v práci udrželi, musí v ní trávit
všechen svùj èas a domù se chodí jenom vyspat, je
mnoho sociálnì slabých rodin, které potøebují
všechno, jenom ne káravé rady o ještì vìtším
uskromnìní se. Máme i takové lidi vyzývat, aby se
nestarali a nezajímali o to, jak se uživit? Ale Ježíš
øíká: „Nedìlejte si starosti o zítøek!“ Ani o to, zda bude
co jíst, zda bude co pít, zda budeme mít co na sebe…
Hodnì lidí považuje tento Kristùv návod z evangelia
za nezralý, primitivný, dìtský a smìšný. Což máme
lenošit a potom hodit svoje úspory a zajištìní do
ohnì? A potom pøíroda není vždycky klidná a
pokojná. Roènì si zemìtøesení, píseèné bouøe,
záplavy vyžádají mnoho životù. Jen blázen si nedìlá
žádné starosti o budoucnost. Pán Ježíš však ví, co
øíká. Pán Ježíš není žádným snílkem. Celé
evangelium dokazuje, že stál obìma nohama na této
zemi. Prožil tolik starostí a mìl úzkost pøed smrtí jako
nikdo z lidí. Mìl slabost pro budoucnost, myslel na
svoji matku. Pán Ježíš nám svými slovy nedává
uklidòující tabletky, abychom se oddali lenosti a
nejevili o nic zájem. On zavrhuje jen takovou starost,
která dopøedu vyluèuje Boha. Která døe a døe, jakoby
vše záviselo toliko na lidské práci, a která nechce
Bohu pøiznat existenci.
Tím se však strach z budoucnosti jen komplikuje,
znásobuje a zatìžuje. Svým slovem v nás chce
vyvolat velikou dùvìru v Boha s otcovskými
vlastnostmi: nezištností, obìtavostí, dobrotou,
starostlivostí. "Váš nebeský Otec pøece ví, že to
všechno potøebujete." Kdo pøijme toto evangelium
vážnì a bude se snažit podle nìho žít, pøesto musí
poèítat s jediným problémem: Proè se muselo v
životì to, èi ono stát? Proè je bolest, neštìstí,
choroba, smrt? Víra v nebeského Otce je sice
ochrannou støechou pod kterou se dá bydlet, ale toto
bydlení má èasto jen tu støechu, nemá však okna, a
proto se zdá, že je okolo tma. Svatý Augustin praví,
že se na svìtì nic nedìje, co by Bùh nevìdìl, co by
nepøipustil pro naše dobro.
Pohleïte, jak krásnì svoji dùvìru v Boží pomoc vyjádøila dnešní spisovatelka Maria Trappová v knize: "S
písní kolem svìta." Když se dozvìdìli, že jejich banka, v které mìli vložené všechny peníze, ohlásila
úpadek, bylo pochopitelné, že její manžel byl blízko
zoufalství. Dosud mìli všeho dost, nyní jsou na mizinì. Ona mu však dokázala s vírou v srdci øíci: My pøece nejsme chudí, my jen nemáme peníze. Jejich
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rodina byla skuteènì vìøící a tak doufala, že se všichni s touto novou realitou smíøí a nepodlehnou zoufalství, že pøišli o celý majetek. Vìta z evangelia o hledání Božího království se jim stala heslem: „Hledejte
nejprve Boží království a všechno ostatní Vám bude
pøidáno.“
Èlovìk má sloužit Bohu a majetek má sloužit
èlovìku. To je poøadí hodnot, které vede k pokoji a
štìstí. Osobním vzorem správného uspoøádání
hodnot mùže být i královna Hedvika - "Boží
služebnice." Myslíte si, že pohrdala stvoøenými
vìcmi? Myslíte, že pohrdala knihami, hudbou,
zábavou? Ne. Ale to všechno jí sloužilo. A díky tomu
mohla sloužit Bohu službou chudým, opuštìným,
sirotkùm. Naše souèasnice Edita Steinová? Byla
slavná jako autorka filozofických prací z oblasti
morální filozofie a znalosti náboženství.
Spolupracovala s významnými vìdci Husserlem,
Haideggerem. Pøišel však èas, že zanechala
vìdeckou kariéru, vystavila se výèitkám okolí, vzdala
se rodinného prostøedí. Pøijala køes•anskou víru a
zavøela se do klášterního prostøedí. To ji pozdìji stálo
i život v Osvìtimském táboøe. Taková je opravdová
odpovìï na Kristovu výzvu: "Následuj mì!"
Tím se ale, bratøi a sestry, pro ty, kteøí chtìjí brát
Ježíšova slova vážnì, vynoøí velký úkol: Snažit se
dennì rozpoznávat zbyteèné starosti a zbavit se
napìtí a nepokoje ve své duši. Uème se osvobozovat
se od tìchto pocitù dùvìrou, jakou má dítì ke svému
Otci. Uème se bojovat o Boží nadvládu v nás, hlavnì
tehdy, když naše sobecké "já" nám chce rozkazovat,
vládnout a zotroèovat, když nás chce izolovat od
ostatních a uzavírat do sebe. Uème se každou
starost, každou úzkost, stres èi napìtí øešit spolu s
Kristem. Jeden pán si ztìžka vydechl a poznamenal:
"Jsem strašnì unavený. Jsem unavený na smrt."
Spolucestující, který chodí do kostela se pøekvapenì
podívá a hovoøí: "Ale vždy• vèera byla nedìle," "Ale,
nedìle… Já mám v nedìli nejvíc práce, jako zedníka
mì volají na tolik melouchù, že nevím, kde mi hlava
stojí." Pán se opìt ptá: "A co z toho máte? Stojí to
zato? Povìzte, pùjdou za vás i na høbitov ti, co vás
zotroèují?“ Unavený pán se nad tím zamyslel. Ale i
tak bylo jeho místo v autobuse za týden prázdné.
Dostal infarkt. Zdalipak my, bratøi a sestry, nechceme
zde žít déle? Proto si dejme do poøádku svou stupnici
hodnot. Zaènìme dùslednì uskuteèòovat Ježíšovo
slovo: Svobodnì sloužit Bohu a neotroèit svému
nenasytnému "já" po pozemských požitcích. Jen toto
poøadí hodnot vede k pokoji a štìstí. „Pane, ty buï
mým jediným Pánem. Dej, a• hledám pøedevším
tebe a tvou vùli. Ve všem a nadevšechno. Amen.“

P. František Salášek, Bìlá nad Radbuzou
Pozvání na Velikonoèní bohoslužby (17-25.4.)
V Horšovském Týnì, v kostele Sv. Petra a Pavla:
Kvìtná nedìle ............. 10:30 hod
Pondìlí až støeda ........... 18:00 hod.
Zelený ètvrtek ............... 18:00 hod.
Velký pátek ................... 18:00 hod.
- Køížová cesta ..... 17:00 hod.
Bílá sobota .................... 19:00 hod.
Velikonoèní nedìle ...... 10:30 hod.
- Srby ……………. 8:30 hod.
- Bìlá /Radbuzou ... 9:00 hod.
- Semnìvice …….. 15:00 hod.
- Miøkov ………… 17:30 hod.
Velikonoèní pondìlí ......... 10:30 hod.
- Horšov .............. 15:00 hod.
DOTAZY - TELEFON: 724 589 612
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EVANGELLICKÁ CÍRKEV
METODISTICKÁ
Jaké to bude v pekle?
Pøednì promiòte, že toto téma. První dojem mùže
vzbuzovat nedobrý pocit, nebo výsmìch. Obojí bych
nerad. Peklo je v Písmech dost èasté a vážné téma.
A jako u pøedchozího èlánku o nebi, tak i tady musím
pøiznat, že jen tyto staré texty mi dávají malinko
dùvod o tomto tématu s Vámi, milí ètenáøi, chvíli
pøemýšlet. Nikdy jsem v pekle nebyl a doufám, že ani
nebudu. Budete se ale možná divit, peklo souvisí
s Boží láskou. V jakém slova smyslu? Bùh i peklem
dává èlovìku na výbìr, kde chce trávit svojí vìènost.
Dává mu volbu. A už jsem prozradil první dùležitou
vìc. Peklo je pokraèováním lidské existence (a
existencí) po smrti pro ty, kteøí se tak rozhodli. Vím,
trochu Vás provokuji. Pøeci jak se nìkdo mùže
rozhodnout pro nìco tak bolestného a negativního
jako podsvìtí bezesporu je? A tady bych se chtìl
chvíli zdržet. Pøipadá mi to dùležité.Toto vìèné místo
opuštìností (doslova stínù) je vlastnì dùsledek
našeho života bez Boha, pro který jsme se rozhodli
už tady na zemi. Je to jako když se odmítnu léèit a
nemoc pomalu ale jistì prostupuje mojí bytostí. A
právì tady je nezbytné zmínit. Jako nemám ponìtí,
jak se zlá nemoc chová ve své pøevaze, nemohu ani
ve vztahu k vìènosti o šeolu tuto otázku podcenit.
Peklo je totiž mimo naší zkušenost. Jeho zárodky ale
mùžeme sledovat už tady. Napøíklad když se lidé
nemají rádi a ubližují si. Nechci ale strašit. To by bylo
laciné. Peklo ovšem není jen naší volbou. Je také
našim trestem. Za co? Za naší nezávislost. Na kom?
Na Pánu celé zemì, tedy Pùvodci i mì i tebe. Abych
byl ale pøesnìjší. Je našim následkem, pro který
jsme se odmítnutím nabídky své osobní záchrany
v Kristu sami rozhodli. Dovolte mi, prosím, ještì
jeden pøíklad. Je to jako když v hoøícím domì
odmítnete, aby vás hasiè vytáhl. Že dùm hoøí, to je
holá skuteènost, jako že bez Pána Boha budeme bez
Pána Boha i na vìènosti. A že nám poslal Záchrance
to už také víme. Jak jsem ale zmínil pøed chvíli,
nechci vás stresovat. Rád bych ale na druhé stranì
trošièku bil na poplach. Sám Ježíš mluvil své
generaci o pekle dost èasto, protože mu o ní šlo. A
nyní nìco pøeci jen pozitivního. Prvotní dùvod, proè
Bùh stvoøil a spravuje peklo není, abychom se do nìj
dostali. Byl vytvoøen pro svedené (padlé) andìly a
jejich svùdce. Podle jednoho z nejpodivnìjších svitkù
Nového Zákona poslední knihy, která se jmenuje
Zjevení (Odhalení) má klíèe od bran této mocnosti
sám Ježíš. To znamená jediné. Nemusíme mít bázeò
(úctu spojenou s respektem) pøed nikým jiným, než
pøed tím, který jednou bude hodnotit, jak jsme žili a
èemu jsme dávali zelenou. O tom ale pøíštì. Totiž,
podle jakých kritérii bude jednou Boží syn soudit
všechny generace jedné historie. Tedy, promiòte, i
mì a Vás. Budete-li samozøejmì chtít. Co chci ale
na úplný závìr napsat. Nemusíte tomu, co jsem
v tomto èlánku psal hned vìøit. Rád bych ale, kdyby
jsme nad tím chvíli pøemýšleli. Možná to totiž bude
logicky sedìt s tím, co vnitønì už nìjaký èas tušíme. A
pokud to bylo pro Vás, vážení ètenáøi, úplnì mimo
mísu, omlouvám se vám.

Jiøí Kantor

Pozvání: Pøednášky pro veøejnost (vždy od 18:00
hodin): 27.4. Co znamená slovo církev?, 25.5. Tøi
druhy lásek, 22.6. Písnì tohoto roku (hudební
program), Nedìlní bohoslužby (vždy od 10:00
hodin): 17.4, 15.5, 19.6.
Pøednáší a káže Jiøí Kantor. Srdeènì zveme.
Bližší informace: www.ecmhtyn.estranky.cz.
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