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Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
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A král odpovûdûl
Koneãnû jsem vypnul poãítaã a chtûl se vydat na cestu. âlovûk si obãas potfiebuje
vyãistit mozek. Vlastnû to mûlo nûco do sebe, kdyÏ ãlovûk jezdil  stopem. Byl ãas
pfiem˘‰let. Nûkdy se ãekalo hezky dlouho. V Nebrasce a to byl rekord, dokonce
dvanáct hodin. A pak dal‰í rekord. Z Nebrasky aÏ do Sacramenta - 2000 km.
Jednou jsem se takhle vracel z Bratislavy do Prahy pfies Brno a zastavil mi úspû‰n˘
mlad˘ umûlec. Myslím, Ïe pfiede‰el dobu, byl jiÏ tehdy v sedmdesát˘ch letech
umûleck˘m návrháfiem. Nemûli jsme rádi systém, v kterém jsme Ïili. Oba asi z
jiného dÛvodu. SnaÏil jsem se Ïít svobodnû v nesvobodném systému. Nechytnout
se na  nûkterou z nachystan˘ch udiãek, kde byly jako tfipytky tu zájezdy do zahraniãí,
tu podnikové prémie. Vychutnával jsem to, Ïe jsem nic nemûl a mûl jsem za to
svobodu.
MÛj dobrodinec v‰ak mûl na vûc jin˘ názor: „Jde‰ ‰patnou cestou,“ vysvûtlil mnû.
„Já naopak chci vydûlat, co nejvíc penûz, abych na nûjak˘m bol‰evikovi nebyl
závisl˘, aby mi nezáleÏelo na tom, jestli mám nûkde o padesát korun víc nebo míÀ,
abych se kvÛli kaÏdé pûtce nemusel pfied nûk˘m plazit, to mû pfiiná‰í svobodu.“ Na
dÛkaz, jak mu nezáleÏí na penûzích, zastavil a koupil pro sebe i pro mne desetkrát
draÏ‰í Coca-Colu místo korunové kofoly. Byl sv˘m zpÛsobem svobodn˘ a zfiejmû
skuteãnû vydûlával dost slu‰né peníze. Tehdy jsem pochopil, jak je to vlastnû s tím
náboÏenstvím. Spí‰e projde velbloud uchem jehly neÏ bohat˘ se dostane do
království nebeského. Proã by ale velbloud mûl chodit uchem jehly, kdyÏ ji mÛÏe s
klidem obejít? A po pravdû fieãeno vût‰ina velbloudÛ tak ãiní.
Pochopil jsem, Ïe blahoslavení chudí, vlastnû nemusí b˘t chudí. A to jsem byl teprve
na poãátku svého poznávání. Pozdûji jsem se dovûdûl také nûco o relativitû
odpu‰tûní. Na PetrÛv dotaz, jestli staãí odpustit sedmkrát, odpovûdûl JeÏí‰,
sedmdesátkrát sedmkrát. Nikdy mi nebylo jasné jestli se jedná o ãíslo 490 (70x7)
nebo jestli se tím nemyslí prosté ãíslo 77. KaÏdopádnû je to ãíslo dosti vysoké. Tato
matematická záhada v‰ak není jasná i jin˘m kfiesÈansk˘m poslancÛm, ktefií toto
ãíslo vysvûtlují poÏadavkem na zavedení zákona tfiikrát a dost.
Bûhem doby jsem také pochopil dal‰í dialektiku teologie. JeÏí‰ovo uãení o nenásilí
ve skuteãnosti neznamená nenásilí v praxi, ale má se interpretovat, jak nastiÀuje
lidová moudrost, Ïe na hrub˘ pytel patfií hrubá záplata. âili JeÏí‰Ûv v˘rok o udefiení
do pravého líce a následovném nastavení líce druhého se dá interpretovat také tak,
Ïe preventivnû nûkoho zmlátíme, aby nás nemohl udefiit ani do pravého a my pak
nemuseli nastavovat líce levé. KdyÏ je preventivní akce dokonalá on nás ani
nemÛÏe kopnout pod koleno a my mu nemusíme nastavovat nohu druhou.
Pfii takovém v˘kladu pak dospûjeme k závûru, Ïe v‰echna náboÏenství jsou si
podobná. Ba prakticky stejná. Proto není zapotfiebí slavit vánoce, ale zavedeme
radûji Holiday Season.
Po letech jsem tedy pfiem˘‰lel o tom, Ïe bych zase vyrazil na cestu. Mrzlo, jen
pra‰tûlo. Zjistil jsem v‰ak, Ïe ztvrdlo i srdce národa tohoto. JiÏ dobr˘ch patnáct let
jsem nikam nejel, nikomu jsem s autem nezastavil, protoÏe nikdo u silnice nestál a
já sám jsem se o podobn˘ kousek ani nepokusil. Jsem zkrátka uÏ star˘ a nemám
na takové vylomeniny ãas. Jak to zní nezvykle, kdyÏ Simon s Garfunkelem zpívají
o tom, Ïe mûli pfied sebou spoustu ãasu k zabití. Dnes je kaÏdá minuta nesmírnû
cenná. Snad jen Leonard Cohen se svou písní o chladném New Yorku ve ãtyfii ráno
na konci prosince je stále aktuální.
První Vánoce v Kanadû byly tak trochu zvlá‰tní. Na ·tûdr˘ den bylo v Ottawû ráno
kolem nuly a veãer pfii cestû z pÛlnoãní minus sedmatfiicet. To byl asi nejvût‰í mráz,
kter˘ jsem zde zaÏil. A jelikoÏ byly Vánoce, jel jsem z nûjakého nepochopitelného
dÛvodu do Toronta. Mrzlo, jen pra‰tûlo, ale nikdy jsem neãekal dlouho. V této zemi
bylo mnoho milosrdn˘ch SamaritánÛ.
Ale i tehdy v âechách a na Slovensku bylo hodnû altruistÛ, ktefií pomohli lidem u
cesty. Nevím, jestli to byli vÏdy dobráci od kosti. Jednou v noci mi zastavil ve vánici
takov˘ bodr˘ dûda. Od pohledûní sympaÈák, klidn˘, nic ho nerozházelo a tak zaãal
vyprávût. Jeho nemohli rozházet Ïádné povídaãky a zloãincích, utekl˘ch vûzních ãi
jin˘ch darebácích. On to byl totiÏ bachafi a pochvaloval si, jak je to pûkné
zamûstnání. „Zkrátka, ãistá práce!“ dodal.
Jednou jsem jel s jedním faráfiem, kter˘ spûchal na bohosluÏby. Za zatáãkou stál
stopafi. Nestaãil uÏ zastavit a ani nejel daleko, jen do nejbliÏ‰í vesnice. Najednou se
podíval na sebe a s teologickou reflexí pro sebe fiekl: „Je‰tû, Ïe nekáÏu na
podobenství o milosrdném samaritánovi.“ Uvûdomil jsem si, Ïe by nejradûji odcouval
zpátky.

Milan Kundera má povídku o dívce, která hodnotí lidi podle toho jestli berou stopafie
nebo neberou a namítá ji, Ïe se jedná o autostopov˘ schematismu. Nechci se
dopustit nûãeho podobného v této vánoãní úvaze. Jen chci fiíci, Ïe pro Josefa a Marii
nebylo místo v hospodû.
JeÏí‰ v jednom z mnoh˘ch podobenství vypráví o Králi, kter˘ soudí lid. Nesoudí
podle politické pfiíslu‰nosti, náboÏenství, podle toho do jaké církve patfií, ale podle
toho, co uãinili jednomu z tûchto nejmen‰ích. Nemyslí se tím, plánované dûlání
dobr˘ch skutkÛ, vÏdyÈ ti, co jsou u soudu ani o tom nevûdí a ptají se, kdy jsme tû
pfiiodûli, ale jakési nûkdy aÏ nevûdomé následování JeÏí‰e Krista. MoÏná, Ïe se u
takového soudu ocitneme i my a budeme vysvûtlovat, Ïe jsme sedûli cel˘ Ïivot u
poãítaãe, Ïe jsme pracovali na dÛleÏitém projektu. Dne‰ní doba je nebezpeãná
právû tím, Ïe si tfieba poãítaãe pleteme s lidmi a poãítaãové hry zamûÀujeme za hru
s dûtmi.
K mnoha náboÏenstvím pfiibylo dal‰í - zboÏ‰tûní techniky. Kolikát˘ je to bÛÏek,
kolikáté náboÏenství? Po vûdeckém svûtovém názoru, nyní pfiichází dal‰í svûtov˘
názor. Ale buì se k nûãemu mÛÏeme dostat tím, Ïe se sami obûtujeme, Ïe budeme
následovat, byÈ nevûdomky toho, kter˘ skonãil na kfiíÏi, Ïe pÛjdeme cestou lásky a
pravdy nebo toto vánoãní zaslíbení neplatí. NemÛÏe platit jedno i druhé. Není
dÛleÏité, jestli se hlásíme ke kfiesÈanství, ale je dÛleÏité, jestli následujeme Kristovy
hodnoty, jestli následujeme Ïivého Boha. Jako kfiesÈan vûfiím, Ïe JeÏí‰ Kristus tyto
hodnoty ve svém Kázání na hofie nejlépe vyjádfiil a nejdokonaleji stvrdil svou smrtí
na kfiíÏi. Proto si myslím, Ïe se mají slavit Vánoce jako poãátek nûãeho nového,
nûãeho, co z tohoto svûta nezmizí, ale co má trvalou platnost stvrzenou ve vzkfií‰ení.
To, Ïe nûkter˘m hodnotám dáme nálepku kfiesÈanské, neznamená, Ïe jsou
skuteãnû kfiesÈansk˘mi. Není to poprvé. co do‰lo k zmatení jazykÛ. Jiná cesta, neÏ
cesta absolutní lásky, která se dokáÏe zapfiít k naplnûní tohoto zaslíbení skuteãnû
nevede a v tom je kfiesÈanství nekompromisní a jedineãné.

PoÏehnané Vánoce pfieje sv˘m ãtenáfiÛm
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