„Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! (…) Nechoďte za nimi!“ (Lk 21,5-19).
Jeruzalémský chrám v době Ježíšově byl
skvostem a dominantou Jeruzaléma. Mluvilo se
o něm v superlativech jako o jednom z divů
světa. Přesto se Ježíš nepřidává k obdivnému
tónu svých učedníků, ale vyjadřuje, že je zde
něco mnohem důležitějšího, na co je třeba se
zaměřit.
Ježíš nastínil smutnou budoucnost tohoto
skvostu, kterou známe dnes – ze všeho zůstala
jen jedna zeď a to pár let poté, už od roku 70 dodnes. Stejně tak Ježíš upozornil své učedníky,
aby se příliš nenechali vtáhnout do všeobecně šířené paniky či strachu z konce světa. Ani
klamná hlášení, „Mesiáš přišel a je tam, či onde“, ani zprávy o hrůzách válek, nemocí,
přírodních katastrof. Stejně tak se nemají jeho učedníci bát, když přijde jejich pronásledování.
Ničemu z toho nemají nechávat místo ve své mysli ani v srdci. „Nechoďte za nimi!“
To důležité nejsou vnější okolnosti, ať už je to forma zbožnosti byť v nádherné bohoslužbě,
v překrásném a hodnotném umění církevní hudby, ikonografie, architektury, či dobové nebo
historické módě různých spiritualit. Je to všechno pěkné, ale není to tím, za čím by člověk měl
jít. Jedinou hodnotou všeho je osoba Ježíše Krista.
Stejně tak to nejsou ani výhody, či znevýhodnění života, ať už v bohatství, úspěchu a zdraví,
nebo naopak ve válkách, přírodních katastrofách nebo pronásledování. Tím, čeho si má každý
hledět je uchovat si vztah k osobě Ježíše Krista.
Ať už to je oslnění krásou světa, nebo strach z toho, co je, to nejsou veličiny, kterým by člověk
měl podléhat.
Kolik už bylo v dějinách lžimesiášů, slibujících lepší zítřky! Nejzhoubnější z nich zůstává učení
Marxismu a Leninismu. Slibuje, že když se odstraní společenské rozdíly a všichni se srovnají
do jedné řady, ať už jsou to společenské třídy dělníků, intelektuálů či buržoazie, nebo dnes
genderové role mužů a žen, či nejrůznější pohlavní úchylky se zdravou lidskou sexualitou, bude
na zemi lépe. Zkušenosti historie však hovoří o opaku, z beztřídní společnosti se vyklubalo
heslo: Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu a ekonomika východního bloku se naprosto položila
a musela se přerodit do jiného systému, fungujícího za jejími hranicemi, která však, také nejsou
ideální. Co nastane, až budou odstraněny rozdíly dané mužstvím a ženstvím, otcovstvím
a mateřstvím, se zatím, kromě většinou už nefungujících rodin a hrubnoucí společnosti dětí
nepoznávajících lásku mezi rodiči nestačilo prokázat. Na druhou stranu zaměření se jenom na
nedostatky současnosti člověka také může od Krista odvést.
Všem Ježíšovým učedníkům byl dán Duch Svatý a ten je silou života v dobrém i v těžkém. Jím
se má nechat Ježíšův učedník vést. „Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám
výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci“ (Lk 21,1415). Sám Ježíš učí, co člověku prospěje, když získá celý svět, ale ztratí svou duši (Mk 8,36).
Celý život ústí ke chvíli setkání u stolu v Kristově království:

Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen,
pravím vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a
obsluhovat je.
Lk 12,37

Takže budete jíst a pít u mého stolu v mém království, sedět na trůně a soudit
dvanáct izraelských kmenů.
Lk 22,30

Důležité je tedy soustředit se v životě na Ježíše Krista, který nás ke stolu zve a na to, aby nám
u tohoto stolu bylo s ním dobře. To předpokládá být s ním dobře i ve všech zkouškách úspěchu
a stavu spojenosti či ve stavech neúspěchu, strachu či smutku.

