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     Milí přátelé, bratři a sestry,

v „Heslech  Jednoty  bratrské“,  která  každý  den  otevírám  (je  to  takový  souhrn
biblických veršů zvolených pro každý konkrétní den), jsem v minulém týdnu četl slovo
o pokoji. Myslím, že právě „pokoj“ je to, co nám dnes nejvíce chybí a co potřebujeme
nějak  nasát  -  pokoj,  upokojení,  zklidnění  nitra,  duše.  Neznamená  to,  před
nebezpečím, kterému dnes čelíme, strčit hlavu do písku jako pštros a nechtít je vidět.
Znamená  to  neztratit  odvahu,  nenechat  se  vykolejit,  nenechat  se  vystrašit,  ale
vděčně se na život - přes to, co nás potkalo - usmívat. Jak se k tomuto postoji ale
dostat?

     Když sleduji běh života v našem čase - už také jako důchodce - připadá mi, že
člověk je v neustálem běhu, nemá čas se zklidnit, zastavit a nad životem zamyslet.
Naše doba je také určována starým římským heslem „Chléb a hry“ - důležité je žít
v dostatku  a  dobře  se  bavit.  Jakoby vlastně ty  nejdůležitější  otázky  které  stojí  u
základů života a formují jej - z jakých zdrojů žijeme, proč žijeme, kudy vede naše
cesta a kam směřuje? - nestály za zamyšlení, nepotřebujeme nad nimi ztrácet čas,
můžeme je pominout, nezajímat se o ně, však ono to nějak dopadne. Jenže člověk
přece má duši a hlavu aby přemýšlel. Nechci, aby to znělo povýšeně, jako nějaké
plané moralizování - to neoslovuje. V dnešních dnech se všechno velmi přibrzdilo.
Najednou máme času nějak víc. Zkusme jej využít také k tomuto přemýšlení. 

     Myslím, že dnešním problémem člověka, který se staví k Bohu zády a odmítá jej,
je  to,  že  vlastně nikdy  nedostal  skutečnou příležitost  -  a  proto o ni  ani  nestojí  -
otevřeně si o víře, o tom jak nás formuje a nastavuje naši životní cestu, popovídat.
Ano, viděl a slyšel někde faráře, někdy se posadil do kostela, někde možná viděl
zapálené křesťany, připadali mu ale jako fanatici, možná mu také domlouvali zbožní
rodiče; ale ke skutečnému rozhovoru, ve kterém by se mohlo otevřít vše, ve kterém
by mohla být položena jakákoli otázka, se nedostal. Možná se takovému rozhovoru i
vyhýbá,  aby  se  nedostal  do  úzkých.  Jistě,  není  dnes  jednoduché  vstoupit  do
takového rozhovoru, nic k tomu nenapomáhá, naopak vše člověka táhne opačným
směrem.  Přitom  ale  často  s nostalgií  myslíme  na  minulost,  připomínáme  si  své
zbožné staříčky a prastaříčky a říkáme si, jak to bylo a jak by to bylo krásné.

     V televizi  běžel  seriál  F.L.Věk,  je  zajímavé,  že  měl  velkou  sledovanost.
V závěrečném  dílu  František  své  nastávající  vysvětluje,  čemu  věří,  otevře
Komenského dílo „Truchlivý“ a cituje z něj: „Dnešní den nedávníčko teď nastává nám
a jako budoucího něco začínali jsme jej a hle již zmizel. Kam se poděl dne tohoto čas
ten, který se ukázal, byl a minul a navěky nevrátí se více? Dejž, milý Pane Bože, ať
umíme počítati kratičké dny naše na světě a moudře sobě počínáme, vidouce an tu
místa k přebývání není.“ Není to krásné?! Podívejme se na to a přemýšlejme, je to
k zamyšlení, k mnohému nám posvítí - máme čas. Nedívejme se na to jen jako na
nějakou zapomenutou pohádku, kterou jsme oprášili a nyní nás dojímá. Je to tak, že
často to důležité přehlédneme a přeslechneme. Podobné je to s filmem „Děda“, který
byl  natočen  tady  v Halenkově.  Střídají  se  v něm  scény  -  přítomnost  a  minulost.
V přítomnosti  -  samá „legrácka“, mám ten valašský humor rád, dobře se při  něm



bavím.  Ale  pak  se  scéna  mění,  našly  se  dopisy  stařenky,  které  psala  svému
manželovi na frontu první světové války, a hledíme o sto let zpět. Čím ti lidé tenkrát
žili, o co se opírali, co je neslo a proneslo všemi nástrahami, úskalími a bolestmi
života a vnášelo do jejich života sílu, moudrost k životu, pokoj uprostřed všech bouří?
To  jsou  otázky!  To  není  pohádka,  ti  lidé  tenkrát  skutečně  žili  a  nesli  břemeno
každého dne. Jejich pokorná a důvěrná odevzdanost do Boží péče děj se co děj
vypovídá o tom, co bylo nebo kdo byl jejich oporou tenkrát.

     Co je naší oporou dnes? Co nás nese? Co nás vede k pokoji uprostřed víru života
i zatím nespoutaného koronaviru? Na začátku jsem zmínil „Hesla Jednoty bratrské“ a
dva biblické verše které mluví o pokoji, které jsem si v nich přečetl. V prvním verši
říká Bůh Mojžíšovi jako požehnání: „Zemi daruji pokoj a nikdo (a nic) vás nebude
děsit“ (3.Mojž. 26,6). A ve druhém verši slyšíme slova požehnání apoštola Pavla: „A
pokoj  Boží,  převyšující  každé  pomyšlení,  bude  střežit  vaše  srdce  i  mysl
v Kristu Ježíši“ (Fp 4,7). Ano, požehnání pokojem nebo k pokoji, to je to, co všichni
naléhavě potřebujeme v každé době - nejen té dnešní. Jeho dárcem je Pán Bůh nad
námi. Udělejme si na něj čas, udělejme si čas na přemýšlení o něm. Utišme se před
ním a nechme jej do našeho života mluvit.

     Třebaže ta báseň již vyšla v našem časopise, přesto bych ji  tady chtěl  ještě
přečíst.  Velmi se mi líbí pro její  aktuálnost.  Ona bude také závěrečnou modlitbou
tohoto zamyšlení, přidejme se k ní svým srdcem. Jmenuje se:

„Pane mám čas“ od Michela Quoista

Pane, vyšel jsem, venku chodili lidé.
Odcházeli, přicházeli, pospíchali, pádili.
Kola pádila, vozy pádily, auta pádila,
ulice pádila, město pádilo, všecko pádilo.
Pádili, aby neztratili čas,
pádili za časem, aby čas dohonili, aby získali čas.

Nashledanou, pane, odpusťte, nemám čas.
Zase se zastavím, nemohu čekat, nemám čas.
Končím tento dopis, neboť nemám čas.
Rád bych vám pomohl, avšak nemám čas.
Nemohu přemýšlet, psát, jsem přetížen, nemám čas.
Chtěl bych se modlit, ale nemám čas.

Pane, ty rozumíš, nemám čas.
Dítě si hraje, nemá teď čas – později…
Školák musí psát úkoly, nemá teď čas – později…
Student má svá cvičení a tolik práce, nemá teď čas – později…
Mladý muž sportuje, nemá teď čas – později…
Mladý manžel, má svůj domov, musí jej zařídit, nemá teď čas – později…
Otec má své děti, nemá čas – později…
Babička a dědeček mají vnoučata, nemají čas – později…
Umírají, nemají…
Pozdě… už nemají čas!

Tak pádí všichni lidé za časem, Pane;
pádí světem, pospíchají, zmítáni, přetíženi, reptajíce,
a nikdy nedocházejí cíle, chybí jim čas, přes všechno jejich úsilí jim chybí čas.



Dokonce jim velmi chybí čas.
Pane, jistě ses zmýlil ve výpočtech.
Musí v nich být základní chyba;
hodiny jsou příliš krátké, dny jsou příliš krátké,
život je příliš krátký.

Ty, který stojíš mimo čas se usmíváš, Pane,
když vidíš, jak se s ním potýkáme – a ty víš, co činíš,
nemýlíš se, když člověku přiděluješ čas,
dáváš každému čas, aby činil, co chceš ty.
Člověk však nesmí ztrácet čas, promrhat čas, zabíjet čas;
čas je darem od tebe – je však pomíjivým darem, darem, který nelze uschovat.

Bože, tys neváhal nazvat se naším Otcem. A my pro tebe nemáme čas.
Ježíši Kriste, Synu Boží, tak ses ponížil, že ses nazval naším bratrem.
Vyznáváme před tebou, Hospodine, že láska bratrská je mezi námi mdlá,
že si každý hledíme svých věcí víc než věcí svého bližního.
Že pro něho nemáme čas.

Proto tě prosíme, abys svou lásku, v Kristu projevenou,
rozhojnil v nás i lásku k bratřím, abychom si navzájem tvými dary sloužili
a vším, čím jsi nás v životě obklopil.
Prosíme, abychom dovedli vyhledávat osamocené a ztrápené,
abychom si pro ně našli čas,
abychom podpírali bratry, kteří bojují boj víry, abychom byli pamětliví
všech jejich starostí a pomáhali jim nést břemeno dnů a let.
Otevři naše oči, abychom viděli bolest i radost bratří.
Naplň naše srdce bohatstvím života, abychom jim mohli zvěstovat
potěšení života v tobě. Abychom neměli výmluvy: nemám čas.
Všecky nás spoj v jednotu lidu chválícího tebe
a sloužícího si navzájem tak, jako Syn tvůj Ježíš Kristus sloužil nám. Amen.

Pane, mám čas,
mám všechen svůj čas pro sebe,
všechen čas, který mi dáváš ty,
roky mého života, dny mých let, hodiny mých dnů.
Všechno patří mně.
Je na mně, abych je naplnil, klidně a s důvěrou,
naplnil je zcela až po okraj, a přinesl tobě, abys ustátou vodu proměnil ve vzácné
víno, jako jsi to učinil kdysi v Káni, při svatbě lidí.

Pane, neprosím tě dnes o čas učinit to a pak ještě ono,
prosím tě o milost v čase, který ty mi dáváš učinit svědomitě to,
co ty chceš, abych učinil.

Slovo požehnání:  ep.Židům 13,20:  „Bůh pokoje nechť vás posílí ve všem dobrém,
abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Jemu
buď sláva na věky věků! Amen.


