VELIKONOCE L.P. 2012
Jak je prožíváte vy? Jak by jste je mohli prožít úplně jinak? Chcete malinko jinak uchopit, co se děje každý rok?
Zkuste si přečíst a promyslet těchto pár řádků. Píši je, jako svoji osobní zkušenost, toho co sám prožívám
s druhými lidmi kolem sebe.
Jména dnů jsme slyšeli tolikrát. Co se při nich děje v dřevěném kostele v Blansku, tak jako v dalších chrámech
na celém světě? Zelený čtvrtek a Velký pátek přinesou ticho, tmu a smutek. Všechno jakoby se zastavilo. A
v sobotu tohle ticho přetrhnou zvony a varhany. Najednou přichází obrovská energie a síla. Christos voskrese,
říkají naši východní bratři a sestry. Prožijeme o svátečních dnech - všechno ožívá a nedá se zastavit.
Je to energie, která člověka nabije.
Psal mi kamarád - podnikatel. Zlobí ho, že se jeho manažeři takto vyjadřují: "Přece se my nechceme srovnávat
s těmi největšími anebo budeme nejlepší z druhých, první nikdy nebudeme." Chybí jim energie a jeho to zlobí.
Kde jsou ty zdroje, které nám dobíjejí baterky a palivo? Slovo resource prý pochází ze slova resurgere, t. j.
znovu povstat - vzkřísit. Máme ve velikonocích dny, z kterých se dá doplnit palivo.
Black out anebo burn out - to jsou stavy, které ohrožují náš život, člověka. Black out prý v budoucnosti
postihne Evropu. Odborníci modelují následky výpadku energie - nemocnice s vybitými náhradními zdroji,
banky se zabezpečovacími systémy "bez proudu", bezradní lidé ve tmě bez elektrické energie, zloději a
rabování... Burn out je něco podobné - totálně vyčerpaný člověk, který často odevzdal svou energii druhým a
nemá svůj zdroj. Aaron Antonovsky se zabývá tzv. salutogenezí, tj. učením o tom, jak vzniká zdraví.
Pro vznik zdraví je prý rozhodující pocit soudržnosti - důvěra a zakotvení ve smysluplném a
pochopitelném světě. Mezi vším existuje soudržnost - všechno, co objevíme kolem sebe, má svůj
smysl a nárok na existenci. Slovo soudržnost se popisuje i slovy srozumitelnost (náš pohled na svět a jeho
zákony), zvládnutelnost (naše talenty a zdroje) a smysluplnost (naše výzvy a poslání). Jsou lidé, kteří vnímají
život jako křehký, nemají pevnou půdu pod nohama, nemají energii na pořádek ve svém životě. Někdy
dokonce berou energii druhým lidem kolem sebe, jsou slabí a chybí jim soudržnost.
Nikdo z nás není odkázaný na black out anebo burn out. Velikonoce nám říkají: "Bůh, který nám dává sílu, je
věčný a dostupný."
Prameny, které nás osvěžují čistou vodou, jsou někdy velmi hluboko. Podobně jako dostupné zdroje energie
okolo nás. Anselm Grün říká: "Můžeme být vděční za prameny, které máme. Jsou Božím darem, který jsme
dostali při narození. Jsou to prameny našeho talentu, našich rodičů a lidí, které jsme měli možnost potkat, ale
někdy musíme kopat velmi hluboko - k spodním vodám, kde je pramen pocházející od slova "spiritus". Síla od
Hospodina. Budím se ráno s optimismem o krásném dnu, který nás čeká, o slunci, ptáčcích a nádheře. Jen si
toho chtít všimnout a nenechat se převálcovat negativismem.
Nikdo z nás není odkázaný na black out anebo burn out. Bůh, od něhož můžeme čerpat, je věčný.
Jestliže nám chybí, tak je problém v přenosové soustavě anebo v nás.
"BUĎTE U NÁS VÍTÁNI!"
Ať jste věřící husité, či kteréhokoliv vyznání, hledající i nevěřící. Stojím o to, aby všichni lidé cítili:
"Otevíráte dveře do našeho společenství a my Vás upřímně zveme dovnitř."
Byl a jsem jiný, než svět kolem. Neškatulkuji, ale rád se setkávám se všemi lidmi.
Ptal jsem se sám sebe, jak odpovědět na otázku: "Co vám chceme, chci nabídnout?" Odpovídám: "Jsme
otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, kteří chtějí mít dobré vztahy k Bohu i
lidem kolem sebe. Snažíme se přes svoji nedokonalost a nedostatky vytvářet dobré zázemí pro všechny, kdo
stojí o hodnoty víry, naděje a lásky. Pravidla našeho jednání k Bohu i lidem: být svobodný a zodpovědný, mít
úctu k druhým, jednat pravdivě a otevřeně, zkrátka být v životě v pohodě. Zveme Vás k návštěvě o
velikonocích i kdykoliv jindy u nás, neváhejte a pojďte dál."
Martin Kopecký, farář církve československé husitské u vás v obci.

