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Ty jsi také
krásný?
Samuel Tit?ta

Poslední dobou mi pravideln? zahlcují e-mailovou schránku reklamní materiály, p?esv?d?ující mne (tedy kohokoli, kdo mail dostane) o tom, že mám katastroficky malý penis a má partnerka mi to prý nevy?ítá jen ze soucitu. Mén? ?asto mi šéfredaktor vrací knihu s tím, že jsem na ní sice ud?lal hodn? práce, ale po?ád se to nedá ?íst. P?epracovat. Ve?er mi žena v žertu ?íká: „Ml? už prosimt?, ty jsi jak stará bába, ukecanej a p?ecitliv?lej.“ Pak se ráno podívám do zrcadla… Ty v?ci mají jedno spole?né: sráží ?lov?ku sebev?domí. Ne však ze stejných pohnutek.
První zneužívá n??eho vrozeného v nás, živí strach ze selhání, nalhává nám, že jsme nespokojení kv?li vlastní nedostate?nosti. Nabízí snadné (medika?ní) ?ešení a slibuje skrytý ráj: koupíte si pilulku a váš sexuální život se jako kouzelným proutkem prom?ní v sedmé nebe. „Te? sice máte n?jaké slabiny (vždy? kdo z nás je dokonalý, že?), ale my vám je pom?žeme odstranit.“
Nátlaku farmaceutických spole?ností se od srdce zasm?ju, i když m? mrazí v zádech p?i pomyšlení na ty, co nalet?li. S vrácenou prací už to tak snadné není. To, nad ?ím jsem trávil spoustu ?asu, není ud?lané dostate?n? dob?e. Tak se vztekám: „Já už tomu ale víc dát nem?žu, d?lal jsem to zodpov?dn? a dal do toho to nejlepší, co umím, bylo na to málo ?asu, tak co ješt? chcete, a? to teda d?lá n?kdo jinej…!“ Pak se na vrácené podívám s odstupem a vidím: tu je skulinka, tady by to šlo proškrtat, tohle jsem si m?l víc promyslet. A se za?atými zuby se znovu pouštím
do práce.
Když vám n?kdo vy?te, jaký/jaká jste, bu? to není pravda, nebo o tom víte a p?kn? to zabolí. „M? to taky mrzí, že se ?asto nedokážu ovládnout a za?nu na lidi k?i?et! Ale co s tím mám d?lat, mám si nechat zašít pusu?! Nebo mám jít n?kam, kde nejsou lidi?! A nem?žou za to náhodou ty lidi okolo?! Se svými Achillovými patami mám sám dost starostí, tak mi je prosím ješt? nep?ipomínejte. Jsem asi trochu vadnej, já vim, no, tak se mi neposmívejte, já d?lám, co m?žu.“
K tomu se pak v ned?li p?ipojí vyznání vin, a i když to ve skute?nosti nesouvisí, ?lov?k se propadne ješt? hloub?ji. H?íchy jsou nám odpušt?ny, ale neumyté nádobí po?ád ?eká, kila p?ibývají, nespln?né sliby a nedod?laná práce straší z diá?e a ze stolu. ?lov?k už se pak ani neomlouvá: já to vím, že jsem nešikovnej a pomalej, vy to taky víte, tak co bychom o tom ješt? mluvili. Mrzí nás to všechny, ale nic s tím asi nenad?láme. A když se ?lov?k dívá škared? na sebe, nepochválí už ani ty ostatní. A p?estane se snažit.
Pak je op?t ned?le, svítí sluní?ko, krokusy se klubou, ptáci pískají, a ?lov?k si ?íká: jak je ten sv?t krásný! P?kn? jsi to Bože stvo?il, st?ídání ro?ních období, sýkorky, vo?avé obilí, mech, hory a rybníky. A krátké sukn? a dív?í záda.
„A co ty, ty jsi taky krásný?“ ptá se m? našeptáva?. „Co já? O mne p?ece nejde. Pán B?h stvo?il všechno skv?lé, podívej: ta chytrá zví?ata, ekosystémy, biochemie, tajemství komunikace. Hlavn? v té nevinné p?írod?, tam je B?h p?ítomen. A já mu za to mám vzdávat chválu.“
Jenže. Zkuste si p?edstavit, že bych šel sám sebe reklamovat. „Dobrý den! Prosimvás, jak jsem se tady p?ed n?jakou dobou kupoval, já vím, že máte všechno zboží perfektní, ale to musela být n?jaká chyba, já jsem na sob? našel spoustu nedostatk?. Tuhle to vrže a ta moje pam??, to má být co jako? Vždy? neudrží ani data narozenin!“ Pak odcházím a ?íkám si: „Sy?áci, už jsou jak ten Ba?a, prý, to už máte pane po záru?ní lh?t?, je nám líto.“

Beze mne samotného to nedává smysl. Mám-li v?bec právo ?íkat, jak je to stvo?ení dobré, musím to ?íct i o sob?. ?ekn?te si to se mnou. Vícekrát, dokud to nebude up?ímné. Raz, dva, t?i: „Jsem dobrý! Tohle d?lám dob?e, tohle zase m?žu d?lat o moc líp, jen se trochu snažit! Mám druhým co nabídnout! Cosi výjime?ného ve mn? d?ímá! A hele, v tom druhém taky... ?!“

Co k tomu Bible?
Pavel Pokorný

Samoz?ejm?, jak jest psáno: „Za pýchou p?ichází zahanbení, ale p?i pokorných jest moudrost“ (P? 11,2). Hloupá je nadutost, která se cpe dop?edu a pouští se do v?cí, na které nemá (L 14,28-30).
Ale pokora není u?áplost. Když Mojžíš mluví s Hospodinem (Ex 3), poukazuje na své nedostatky, netroufá si na úkol vyvést lid hebrejský z otroctví, potom však Bohem p?esv?d?en a povzbuzen (povolán) p?ichází k lidu jako v?dce (Ex 4,29) a s mocným egyptským faraónem mluví sice zdvo?ile, ale bez váhání a servility (Ex5,1-3).
Pasá?ek David se nerozpakuje zeptat se nejprve na odm?nu, kterou dostane ten, kdo zabije profesionálního pelištejského zabijáka Goliáše. Pak se docela sebev?dom? nabídne, že ho vy?ídí. Jeho sebed?v?ra stojí na doložitelné zkušenosti - dokázal se p?ece úsp?šn? postavit Ivu i medv?dovi. K tomu ješt? n?co dodává o ví?e v Hospodina, která tu jeho (sebe)d?v?ru posiluje (jen Si p?e?t?te 1 Sa17).
Apoštol Pavel sebe ozna?uje jako „nedoch?d?e“ (1K 15,8), když vypráví o tom, jakého zjevení Vzk?íšeného se mu dostalo, ale když druzí zpochyb?ují jeho zv?stování evangelia, brání se: „Nejsem v ni?em pozadu za t?mi veleapoštoly! l když mi chybí výmluvnost, poznání mi nechybí (2K11,5-6).

Zkrátka, není nad realistické posouzení situace, zdrav? sebekritický pohled a správnou porci pokory a sebed?v?ry na pravém míst?. Jaká má být ta porce a jaké je to pravé místo, už však musíme posoudit sami.

Apokryfní Ester
Sedávej panenko v kout?...

Pavel Prejda

Stalo se to za dn? Achašvérošových. Král se na jedné hostin? s dvo?any velmi rozhn?val a zapudil svou ženu, královnu Vašti. Když jeho hn?v opadl, byly shromážd?ny všechny dívky, panny p?vabného vzhledu, na hrad v Šúšánu, aby si Achašvéroš vyvolil z dívek královnu novou.
Na hrad? byl také žid jménem Mordokaj, který vychovával osi?elou dívku Ester. Když se v zemi roznesl král?v výrok, m?la být do paláce vzata i ona. Ester se zmocnil strach. Bála se krále i jeho správc?. Ostýchav? se držela stranou a beze slov dávala p?ednost jiným dívkám. Skromná a tichá, ni?ím na sebe neupozor?ovala. V?d?la, že jen její plachost ji m?že zachránit. Když se jednoho dne naskytla p?íležitost, uprchla zp?t do domu svého strýce. „Mé místo je jinde než v královském paláci a jeho zahradách,“ myslila si. Mordokaj se radoval, že Hospodin na svého
v?rného nezapomn?l.
Král Achašvéroš si ale Ester oblíbil. Její krásná postava se mu zalíbila. Od chvíle, co dívku uvid?l, nep?estával na ni myslet. Když k n?mu po mnoho dn? nevstoupila, p?ikázal svým správc?m, aby ji k n?mu p?ivedli. Tak došlo k tomu, že Ester byla op?t vzata z domu svého strýce. Stala se královnou. Le? Mordokaj, v?rný Hospodin?v, na?íkal.
V t?ch dnech se král?v dvo?an Haman rozhodl vyhladit židy v celé Achašvérošov? ?íši. Úskokem vymámil na králi dekret, který na?izoval zahubit vše živé, co pochází ze sím? Abrahamova.
Mordokaj a další v?rní propukli v plá?. V žín?ném rouchu a v prachu popela sedávali po mnoho dn?. V postu a modlitbách prosili Hospodina, aby odvrátil hrozící katastrofu. Marn?. Nebesa jako by skryla svou tvá?.
Také Ester se doslechla o Hamanových plánech. V?d?la, že existuje jen jediná možnost, jak židovskému lidu pomoci. Pokud vstoupí ke králi a získá jeho p?íze?, král zm?ní své na?ízení. A když mu prozradí sv?j p?vod, král pochopí, že ztratí také ji. Bázlivá Ester se vzchopila. Jakoby zázrakem získala odvahu. Byla v tu chvíli jako prom?n?ná. Nikdo by v ní už nepoznal tu tichou, skromnou a plachou dívku, která stále jen klopí o?i k zemi.
„Mám-li zahynout, zahynu,“ ?ekla si v duchu odhodlan? Ester. Potom se omyla, nat?ela se vonnými mastmi, oblékla si nejkrásn?jší roucho a sm?le se vydala ke královským komnatám. Tu jí hlavou prolétla poslední slova v?rného Mordokaje: „Hol?i?ko moje zlatá, rad?ji tam sama moc nemluv a drž se p?kn? stranou.“
Ester se vrátila...
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