duchovní ivot

HAGAR 

ENA OPUTÌNÁ MUEM

eny mohou být oputìné, protoe od nich manel odeel nebo ony odely od nìj. Mohou být oputìné, protoe jim manel zemøel, protoe nikdy manela nemìly
nebo se ve svobodì rozhodly ít samy, ale také proto,
e oba ijí vedle sebe, a ne spolu. Dùvody mohou být
rozmanité, podobnì jako je rozmanitý ivot.

EVA MUROÒOVÁ  JE VDANÁ, MÁ 3 DÌTI.
JE ZAMÌSTNANÁ V KATECHETICKÉM A PEDAGOGICKÉM
CENTRU PØI OSTRAVSKO-OPAVSKÉM BISKUPSTVÍ .
ASI 15 LET KATECHETICKY PRACUJE S DÌTMI.

Svìtová literatura i realita vedního ivota je plná
tìchto oputìných en a vdy bylo, je a bude, e se lidé
rozcházejí a jeden druhého opoutìjí. Necítím se být
kompetentní a ani vlastní zkuenost mi nedovolí zabývat se pøíèinami, pohnutkami, motivy a u vùbec ne
zpùsoby øeení tìchto sloitých a tìkých situací. My
eny v nich obvykle naøíkáme a pak obviòujeme sebe
i druhého, abychom se nakonec vydaly hledat sebe
samu a to, co nám a z nás zbylo.
Starozákonním pøíkladem oputìné eny je Abrahamova otrokynì Hagar. Její pøíbìh je na rozdíl od pøíbìhù svìtové literatury o to cennìjí, e popisuje, jak
do její situace zvlátním zpùsobem vstupuje Bùh. Podívejme se v tìchto souvislostech na její ivotní cestu
zblízka.
Abrahamova ena Sára byla neplodná a podle tehdejích zvyklostí umonila své otrokyni Hagaøe, aby
jejímu mui porodila dítì. Kdy Hagar otìhotnìla, pøestala si své paní váit. Abraham se Sáry zastal a øekl jí:
Hle, otrokynì je v tvých rukou, nalo s ní, jak uzná za vhodné. (Ex 16,6) Sára pak zaèala nakládat s Hagarou tak
tvrdì, e ta od ní utekla.
Kdy se v boji o náklonnost mue objeví jiná ena,
je to smutná situace. Místo aby se jedna zaradovala ze
síly a krásy druhé a mìla na ní podíl, podobnì jako
eny spojuje jejich enství a dar být nositelkami ivota,
stanou se soupeøkami a jedna druhé svou sílu a pøevahu dokazují.
Kdy pak Hagar sedìla v pouti nad pramenem
vody, øekl jí Hospodinùv posel: Navra se ke své paní
a pokoø se pod její ruku. Na první pohled by se zdál pøíkaz andìla absurdní, kdyby nenásledovala slova: Velice rozmnoím tvé potomstvo ( ) porodí syna a dá mu
jméno Izmael (to je Bùh slyí), protoe Hospodin tì ve tvém
pokoøení slyel. (Ex 16,911) Hagar se stala obìtí a jako
obì se právem cítila. Ale po tomto pøíslibu u si jako
obì pøipadat nemusí. Dostala potvrzení vlastní hodnoty, která pøevyuje sple vztahù kolem ní. Odtud mùe
èerpat sílu a s noblesou a s vìdomím vlastní ceny, která je nepokoøitelná, se pokoøit pøed svou paní.
Podobný zpùsob náhledu na situaci mùe mít také
oputìná ena. Má na vybranou  mùe pøijmout roli
obìti, nebo zaèít hledat svou hodnotu. Stát se obìtí je
snazí, protoe být obìtí v sobì nese monost nìkoho
obvinit, nìkoho potrestat, ale také být zázraènì osvobozena zásahem zvnìjku. Role obìti vak není pro
druhé pøíjemná, protoe kolem sebe obvykle íøí atmosféru úzkostlivosti, sklíèenosti a patného svìdomí.

Hagar se vrací s Bohem potvrzenou sebedùvìrou,
kterou nese sama v sobì. Nese v sobì Boí zaslíbení,
které je neznièitelné a nad kterým nemá moc ani lidské
slovo ani jednání. eny, které se vydaly na tuto cestu
a v situacích, kdy zùstaly samy, se uèí stát na vlastních
nohou, mají anci stát se opravdu samy sebou a nejen
být samy sebou prostøednictvím mue.
Velkou roli hrály v dìjinách minulého století eny
v dobách, kdy bylo po válce nebo kdy se v padesátých
letech ocitlo mnoho muù ve vìzeních. Mnoho en
v tìch dobách dokázalo nejen ít samo, ale také pøijmout úkoly muù tam, kde po nich zùstala prázdná
místa, a vybudovat pro dalí generace nový domov
a potøebné zázemí. S vìdomím vlastní hodnoty se v jejich houevnatosti a vytrvalosti ukázalo cosi z Hagaøiny vnitøní síly, která se vrací nedotknutelná do poniující situace. Pøíbìh vak nekonèí  o pár stránek dál se
kupodivu opakuje s jetì vìtí intenzitou (Ex 21).
Kdy se Sáøe narodil vlastní syn, neumìla unést muovu pøízeò k Hagaøinu synovi a z en se opìt stávají
sokynì bojující o dìdictví a o budoucnost svých dìtí.
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Abraham se tím velmi trápil a nakonec s dùvìrou
v Boí pøíslib, e z obou jeho synù vzejde velké potomstvo, poslechl ádost Sáry, dal Hagaøe chléb a mìch
vody, vloil jí dítì na ramena a propustil ji. Hagar opìt
prohrává. Bloudí po pouti, a kdy jí dola voda, odloila dítì, usedla opodál a rozplakala se, protoe se nemohla dívat, jak její dítì umírá. Pak Bùh uslyel hlas

L IDÉ SE MOHOU PONÍIT , ZRANIT ,
OPUSTIT , ALE NEMOHOU SI DRUHÉHO
ANI PØIVLASTNIT ANI JEJ POPØÍT .

chlapce a otevøel Hagaøe oèi. Spatøila studnu s vodou,
la a dala chlapci napít. Bùh s ním zùstal a ona o chlapce
dál peèovala.
Bùh zùstává s èlovìkem stále, i kdy je právì zranìn
odchodem blízkého èlovìka nebo má pocit, e jej vichni vèetnì toho, kdo pøi nìm dosud vìrnì stál, opustili.
Zranìní mívá obvykle podobu sebeobvinìní vyjadøované vìtou: Nejsem dost dobrá. Kde jsem udìlala
chybu?
Andìl Hagaøe otevøel oèi, aby jí ukázal, e není
oputìná a e má v sobì pramen, ze kterého mùe èerpat sílu. Ten pramen není závislý na mui ani na nikom
druhém. Její bytí se definuje z vlastní jedineènosti, která je Bohem darovaná.
Situace Hagary není dnes enám vzdálená. Kdy je
mu opustí kvùli jiné enì nebo si jí nevímá kvùli práci nebo vlastní dùleitosti, cítí se èasto jako otrokynì,
které vyuil, a teï u je nepotøebuje, protoe na jejich
místo pøichází nìkdo jiný  zajímavìjí, sympatiètìjí.
Pøipadají si jako otrokynì, které se staraly o dìti, o domácnost, obleèení, jídlo a teï jsou vyhnány do poutì,
protoe jsou najednou nepotøebné. Na pouti bývá
hlad a ízeò po pøízni a lásce. Je tìké znovu uvìøit
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v sebe a svou vlastní hodnotu a nestát se ani obìtí èekající na vysvobození, ani agresivní enou s negativním
postojem ke vem muùm bez rozdílu, která teï u
dobøe ví, e jsou vichni stejní, nezodpovìdní a jde jim
o sex, vlastní pohodlí a prospìch.
Je tìké nedívat se v takové krizi do minulosti, ale
zaèít ji pøetváøet a rozvíjet tak, aby z ní èlovìk vyel
posílen. Kde se dnes dá setkat s andìlem, který otevírá
oèi a ukazuje pramen?
idovský filosof Martin Buber øekl, e èlovìk se stává já skrze ty. Dnes èasto bývají tímto sebepotvrzujícím ty pøítelkynì, které nìèím podobným u
proly a umí zprostøedkovat pocit, e i kdy se èlovìk
cítí bezcenný, poníený a oputìný, tak není bezcenný.
Umí enì sdìlit, e je samostatná bytost a e není jen
enou svého mue.
Cestu ke studni mùe ukázat také kniha, nenadálá
situace, kterou èlovìk dokáe elegantnì vyøeit, nebo
také chvíle samoty a vnitøního usebrání mylenek.
enám, které ovdovìly, se obvykle stává jejich andìlem právì jejich manel, se kterým nepøestávají hovoøit ve starostech, radostech i ve svých pochybnostech.
Na pøíbìhu Hagary  eny oputìné muem  se
mùeme nauèit, jak ani v nejtìích ivotních situacích
a bolestech nepropadnout ani sebelítosti, ani nenávisti,
ale jak vzít svùj ivot do vlastních rukou a uèit se pít ze
studny vlastního ivota.
Lidé se mohou poníit, zranit, opustit, ale nemohou
si druhého ani pøivlastnit ani jej popøít. V kadém èlovìku je pramen, který nevyschne, který pøemùe vnìjí i vnitøní zranìní a který pøemáhá i samotnou smrt.
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