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Pfiedvánoãní skandály
KdyÏ jsem byl mal˘, tak poslední nedûle pfied Vánocemi byla zlatá,  pfiedposlední
stfiíbrná. Obchody mûly otevfieno i v nedûli. Na zlatou nedûli cel˘ den, na stfiíbrnou jen
odpoledne. UÏ tehdy se nakupovalo a prodavaãky ve zlatnictví mûly dobré prémie,
zatímco v potravinách to bylo slab‰í. Dalo se vydûlat i na kaprech. Ve speciálním
obchodû s bramborami, jsem musel koupit osm kilo brambor, které jsem odnesl do
sklepa. To, aby náhodou bramborov˘ salát nebyl bez nich. V mém dûtství se pfied
Vánocemi blblo stejnû jako dnes. Nebo témûfi stejnû.
Tuhle nedûli jsem se v‰ak z ãeského rozhlasu dovûdûl, Ïe se jedná o bronzovou nedûli.

A ejhle, to je novinka. Zaãal jsem pátrat ve v‰evûdoucí Wikipedii a dovûdûl jsem se, Ïe
existuje i nedûle Ïelezná - první adventní. Îelezná nedûle byla v mém dûtství nedûle,
kdy se odváÏel ‰rot. âasy se tedy mûní.
Od dûtství jsem byl zvykl˘, Ïe se v dobû Adventu ãetlo Luká‰ovo evangelium, které

vyvrcholilo druhou kapitolou a narozením JeÏí‰e Krista. Tentokrát jsem v‰ak zaslechl v
místním kostele první kapitolu z Matou‰ova evangelia, které zaãíná rodokmenem od
Abrahama pfies Judu, krále Davida, ·alamouna a konãí u Jozefa. Od Abrahama aÏ po
Davida je ãtrnáct jmen, ãtrnáct jmen je do zajetí babylonského a pak následuje dal‰ích
ãtrnáct potomkÛ.
V rodokmenu jsou témûfi v˘hradnû muÏi, ale obãas se tam objeví i nûjaká ta Ïena. A

témûfi vÏdycky je to skandál. Tak první je Támar, která se pfievlékne za prostitutku a
svede Judu. Podle zákona si ji mûl vzít JudÛv syn Séla, ale na to se jaksi zapomnûlo.
Slib se nedodrÏel a poãestnost jde stranou. DÛleÏitá je spravedlnost a Támar ji na
Judovi, kter˘ jaksi není také dvakrát morální, dosáhne i za cenu sexuálního triku, kter˘
nemusel vyjít, coÏ ji mohlo stát Ïivot.
Nevûstka Raab, ta zase asistovala pfii dob˘vání Jericha. Uvûfiila ve zvlá‰tní moc Izraele.

Následuje Rút. Je to krásn˘ pfiíbûh, ale s tím Bózem to také nebylo jen tak. KdyÏ Rút Ïádá
Bóze o to, aby se jí ujal, vyuÏije v‰ech moÏn˘ch erotick˘ch trikÛ.
Následuje snad jeden z nejhor‰ích skandálÛ: David a Betsabé. David svého sluÏebníka

Uriá‰e Hetejského postaví tak, aby zahynul v boji a mohl si pfiivlastnit jeho krásnou
manÏelku. KdyÏ jsem tento pfiíbûh sly‰el v nedûlní ‰kole, nemohl jsem si to dát
dohromady, Ïe to je stejn˘ David jako ten, co skolil Goliá‰e.
Nejen, Ïe se jedná vût‰inou o Ïeny s pochybnou povûstí, ale také se jedná o cizinky.

Obãas jsou to nevûstky, jindy se za nû pfievléknou. Nikde není ani potuchy o mravnosti
a poãestnosti. A pfiesto vidíme v tûchto Ïenách, Ïe bojují o spravedlnost.
Jako kdyby biblická zvûst nám chtûla dát Ïebfiíãek hodnot. Spravedlnost má pfiednost

pfied moralizováním. ¤ekl jsem si, Ïe kazatel klepl hfiebíãek na hlaviãku. VzpomeÀme
jen na poslední americké prezidentské volby, kdy i takoví lidé jako Billy Graham sklouzli
do moralizování a dali mu pfiednost pfied touhou po spravedlností.
Tak to bylo zamy‰lení na Ïeleznou nedûli, kdy se zaãíná nakupovat. Ponûkud jiné bylo

zamy‰lení na bronzovou nedûli, kdy uÏ jsou nákupy v plném proudu a více neÏ
evangelijní zvûst zaujal media opiãák v kabátku v obchodním domû IKEA.
Tentokrát moji pozornost upoutalo kázání dr. Petra Pokorného v Praze ve Vr‰ovicích.

Opût to nebylo kázání na Luká‰ovo evangelium, ale za text tentokrát poslouÏilo ãtení z
poslední knihy bible ze Zjevení sv. Jana - Apokalypsy: I vidûl jsem po pravici sedícího
na trÛnu knihu popsanou vnitfi i zevnitfi, zapeãetûnou sedmi peãetmi. A vidûl jsem andûla
silného, volajícího hlasem velik˘m: Kdo jest hoden otevfiíti tu knihu, a zru‰iti peãeti její?
I nemohl Ïádn˘, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemí, otevfiíti té knihy, ani pohledûti
do ní. ProãeÏ já plakal jsem velmi, Ïe není nalezen Ïádn˘, kdo by hoden byl otevfiíti a ãísti
tu knihu, ani pohledûti do ní. Tedy jeden z tûch starcÛ fiekl mi: Neplaã. Aj, zvítûzí lev, ten
kter˘Ï jest z pokolení Judova, kofien DavidÛv, aby otevfiel tu knihu, a zru‰il sedm peãetí
jejích. (Kralick˘ pfieklad).
JestliÏe se vrátím k poslední knize v Novém zákonû, vÏdy se mi vybaví BergmanÛv film

Sedmá peãeÈ. Hledání smyslu Ïivota v okamÏiku, kdy se Ïivot vytrácí, kdy Ïivot jakoby
zdánlivû  ztrácí smysl. Rytífi bloudící krajinou zasaÏenou morovou ránou se stále
filosoficky ptá po smyslu Ïivota. Odpovûì dostává v mal˘ch vûcech: v lidech, ktefií prostû
a jednodu‰e Ïijí svÛj lidsk˘ údûl, v komediantech, ktefií se radují z kaÏdého krásného
okamÏiku, z lesních jahod, z krásného dne. Nejsou to opût lidé poãestní, obãas nûkde
i nûco ‰lohnou. Rytífi nachází smysl v tom, kdyÏ se dokáÏe obûtovat pro nû v závûru
pfiíbûhu, kdy hraje se smrtí ‰achy.
VÏdy jsou zde dva pohledy: první, kter˘ fiíká, Ïe se svût fiítí do katastrofy. Druh˘, Ïe v‰e

je pod BoÏí kontrolou, Ve stejném rozpoloÏení byl zfiejmû i evangelista Jan. Dr. Petr
Pokorn˘ zdÛraznil, Ïe oba pohledy patfií dohromady. Apokalyptická literatura pochází jiÏ
z druhého století pfied Kristem a objevuje se zde dvojí nadûje. Jednak, aby ji mûl ãlovûk

jako jedinec, ale i otázka k ãemu dûjiny spûjí. Poslední soud není stra‰ení, ale uji‰tûní,
Ïe spravedlnost nakonec zvítûzí. Dûjiny lze posoudit jako celek s uji‰tûním, Ïe se
nevymknou z BoÏích rukou.
Máme zde apokalypsy dvacátého století: vyvraÏdûní ArménÛ (1,5 milionu), první

svûtová válka, holocoust (6 milionÛ ÏidÛ), Stalinovy gulagy (odhaduje se 8 milionÛ lidí),
kulturní revoluce v âínû (36 milionÛ obûtí). Pfiesto nemÛÏeme dvacáté století odepsat
jen jako století hororÛ. JestliÏe se podíváme na sedmnácté století, pak vidíme, Ïe v
âechách klesla populace v dÛsledku tfiicetileté války z 1,7 milionu pod jeden milion.
Apokalyptické pfiíbûhy jdou ruku v ruce i s tím, co dûjiny pfiiná‰ejí pozitivního. Pohlédneme-

li na osobnosti ãesk˘ch dûjin: svat˘ Václav, Jan Hus, Jan Ámos Komensk˘ ãi Tomá‰
Garrigue Masaryk - to jsou postavy, které vítûzí nad diktátorsk˘mi typy svûtov˘ch vládcÛ
Ferdinanda II., Napoleona, Hitlera, Stalina ãi Mao-ce-tunga.
Budoucnost není beznadûjná. Není to, jak zpívá Leonard Cohen murder, ale láska je

jedin˘m motorem k záchranû, jak zpíval ve stejné písni v Air Canada Centre tento t˘den.
AÈ se jedná o Ïeleznou, bronzovou, stfiíbrnou ãi zlatou nedûli, v tom není poselství

vánoc. Není ani v laciné apokalypse, která se vynofiila podle mayského kalendáfie, kdy
má v‰e skonãit 21. prosince leto‰ního roku.
Poselství vánoc je v tom, Ïe touha po spravedlnosti, lásce a pravdû má smysl, i kdyÏ

se dûjiny neodehrávají podle na‰ich pfiedstav, jsou mnohdy provázeny skandály a
nûkdy to jsou  tragédie nám tûÏko pochopitelné.

Ale‰ Bfiezina
***

Madona s dítětem z Veveří - Národní galerie, Praha

Veselé Vánoce a v‰e dobré v roce 2013 pfieje Satellite


