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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Pfiedvánoãní
U‰tvaní konzumenti
v kolovém honu roku.
Andûlské halali.
Kdybychom ve‰kery Ïádosti
mohli zkonzumovat
zkonzumujeme i Vánoce -
doná‰enou pfiíleÏitost
aby se v kaÏdém
mohla narodit
a na svût pfiijít
podivná potfieba
stát se
bliÏním.
***
Procházíme Adventem
nevûdouce co oãekávat
nevûdouce v co vûfiit.

Procházíme Adventem
namísto co by Advent
procházel námi.
***
Betlém (dokumentární fotografie)
Zaostfieny jesle
v betlémském chlévû
pod kfiídly
památkové péãe.
V pozadí
hlídané parkovi‰tû
plné aut a zájezdov˘ch autokarÛ
se zvûdav˘mi turisty
ktefií sem Ïádné dary nepfiivezli
ale zato nevûdí co odnést
jako suven˘r.
Neuvûfií jen tak neuvûfií
dokud je vlastní oãi br˘le lupy
nepfiesvûdãí
o pravosti betlémské atrakce.

Kámen odvalen˘ od prázdného hrobu
se náhle fiítí valí padá
do zábûru
na jejich zarputilé hlavy.

Alois Volkman: Znovuzrození

Léta nám pfiibliÏovaly vánoãní atmosféru koledy v âeskoslovenském baptistickém kostele. Letos tomu tak poprvé nebylo, ale na‰tûstí jsme
mohli sly‰et vánoãní hudbu na Masaryktownu, kde hrála Muzika na rohu a koledy v slovenském fiímsko-katolickém kostele sv. Cyrila a
Metoda, kde Marka Rajná s Nicolette a dal‰ími zpûvaãkami, hudebníky, zpûvaãkami a dûtmi pfiipravila krásn˘ pofiad vánoãní hudby, kterou
uvedl otec J. VaÀo.

Vlastnû pro mne zaãala pfiíprava na Vánoce
jiÏ o t˘den dfiíve. Letos jsem totiÏ dvakrát
kázal v âeskoslovenském baptistickém
kostele. A to druhé kázání pfiipadlo na poslední
nedûli pfied adventem. Tak nûjak na poslední
nedûli starého církevního roku, protoÏe
adventem vlastnû zaãíná rok nov˘. Pfii tom
jsem si uvûdomil, Ïe vlastnû málo vûcí vzniká
najednou jakoby lousknutím prstÛ. Ani Advent
není v˘jimkou.
Star˘ zákon vypráví o tom, jak se Izrael mûnil
vyvíjel a opût ‰kobrtal a padal. Skuteãnû
nejde o rovnou a pfiímou cestu. A úvod Nového
zákona nám popisuje fantastickou evoluci od
okamÏiku zvûstování pfies betlémské jesle,
Kázání na hofie, ukfiiÏování a vzkfií‰ení.
JenÏe to je pouze jen urãit˘ úsek z del‰ího
dûjinného úseku. Velké vûci se dûjí jaksi
nenápadnû nepozorovanû. V Bibli je fiada
podobenství, kdy se vypráví o nûãem malém,
co má pak velk˘ v˘znam, aÈ je to zrno hofiãiãné
nebo kvas pfii zadûlávání chleba, ãi sÛl zemû.
Tímto zpÛsobem se i prolamuje Království
BoÏí do na‰eho svûta. V první polovinû
minulého století hájil teologii evoluce hlavnû
francouzsk˘ filosof Teilhard de Chardin (1981-
1955). Je zajímavé, Ïe byl souãastníkem i
dvou nejznámûj‰ích francouzsk˘ch
existencialistick˘ch filosofÛ Alberta Camuse
a Jean-Paul Sartra. PfiestoÏe oba z nich se
nepfiiznávají k Bohu, uznávají Ïe lidsk˘ rozum
nûjak na v‰e nestaãí. Ve filmu podle Sartrova

románu Zeì jsou dva pfiátele, z nichÏ jednoho
dopadnou vládní vojáci. Druhému se podafií
utéct a skr˘t. Pfii v˘slechu mu v hlavû probûhne
ìábelsky logická my‰lenka. „Já jsem
odsouzen na smrt, ale co kdybych si svÛj
vlastní Ïivot prodlouÏil a vojákÛm jejich úkol
stíÏil.“ Na dotaz, kde se skr˘vá dotyãn˘ tedy
odpoví jinotajem: „Skr˘vá se v hrobích!“ Druh˘
den si ho velitel vojákÛ povolá a fiekne mu:
„DrÏím své slovo, skuteãnû jsme ho nalezli na
hfibitovû a za informaci, kterou jsi nám poskytl
tû propou‰tím.“ Kdybychom pfiíbûh hloubûji
analyzovali dospûjeme k závûru, Ïe proti
pÛvodní zdánlivû logické my‰lence stojí
skuteãnost, Ïe oba pfiátelé mysleli stejn˘m
zpÛsobem a dospûli ke stejnému závûru: Kde
bude nejobtíÏnûj‰í dotyãného nalézt, ãi kde
bude nejlep‰í se schovat. PfiestoÏe by se
Sartre asi tomuto závûru bránil, lidská logika
prohrála s daleko vût‰ím a silnûj‰ím
intelektem…
Americk˘ teolog nûmeckého pÛvodu Paul
Tillich (1886-1965) hovofií o Bohu jako
HLUBINù.  Anglick˘ spisovatel Aldous Huxley
(1894-1963) ve svém románu Konec civilizace

(Brave New World) popisuje svût zbaven˘
utrpení jako svût prázdn˘ a bezobsaÏn˘. Je to
svût s absolutní absencí citu a lásky. Dokonal˘
svût konzumu.
Je zajímavé, Ïe první polovina dvacátého
století byla jakoby tûhotná právû touto touhou
po nahlédnutí do Království BoÏího, fieknûme
s Tillichem po nahlédnutí do HLUBINY  a
ãlovûk by byl ne‰Èastn˘, kdyby tuto základní
moÏnost lidské existence nemûl. Dnes je
ãlovûk, kter˘ tuto HLUBINU hledá pfiípadem
pro psychiatra.
Vrátím se v‰ak k francouzskému filosofovi
Teilhadru de Chardin, ten proti
apokalyptickému Huxleyho vidûní konce
civilizace staví pojetí evoluce, Ïe se svût vyvíjí
k bodu OMEGA, to jest k dokonalosti, kterou
mûl JeÏí‰ Kristus a o Vánocích si JEHO
pfiíchod pfiipomínáme.
Nebojme si tuto skuteãnost pfiiznat spolu s
francouzsk˘m filosofem a teologem a radujme
se z toho, kdyÏ se nûkde stane nûco dobrého,
protoÏe to mÛÏe b˘t právû to zrnko hofiãiãné,
které je podobno království nebeskému.

Ale‰ Bfiezina
***


