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KDY

SE Z OBYÈEJNÉHO SETKÁNÍ
STANE NEOBYÈEJNÉ
Setkávat se s lidmi je nae kadodenní vední realita. Setkání
s velkým S s tím jedním nebo s tou jednou s velkým J vak
proijeme jen jednou nebo dvakrát za ivot. Od této chvíle se
pak zaène odehrávat pøíbìh starý jako lidstvo samo, který byl u
mnohokrát a s rùznými konci popsán snad vemi dramatiky
a spisovateli svìtoznámých jmen.
Snad kadý z nás má ve vzpomínkách své osudové setkání i své osudové chyby a moná u
s jistým nadhledem a se zatajeným dechem sleduje, jak se podobný pøíbìh poprvé odehrává v ivotì
jeho nejbliích. Nezbývá ne jim dret palce, protoe od seznámení k partnerství vede jetì dlouhá
cesta.
Najít si partnera nebo partnerku je jeden z nevyhnutelných ivotních úkolù urèité fáze ivota a popisováno zvnìjku je tento krok známkou zralosti
a schopnosti pøevzít urèitou zodpovìdnost nejen
za sebe, ale také za druhého. Podíváme-li se vak,
co je za ním, najdeme nìkde hluboko v sobì bytostnou touhu po lásce a potøebu milovat a být milován.
Biblickým archetypem eny, která touila po lásce a svou potøebu milovat a být milována také vánivì vyjádøila, je Marie Magdaléna. Její jméno najdeme v Lukáovì evangeliu jako první v øadì en,
které provázely Jeíe. V církevní tradici  i kdy
exegeticky nesprávnì  splývá s høínicí, která prolomila bariéry konvencí, vstoupila nepozvána do
domu významného èlovìka a s pláèem se sklonila

K LÁSCE PATØÍ SCHOPNOST MÍT RÁD
SÁM SEBE  SVÙJ ZEVNÌJEK
I SVÉ SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY .
k Jeíovým nohám, aby jí bylo mnoho odputìno,
protoe hodnì milovala. Snadno se pak moralizuje
o souvislosti její høínosti s enami obecnì a je koda dìlat taková zjednoduení, protoe biblická postava Marie z Magdaly nám ukazuje mnohem víc.
Marie je enou, která vánivì hledala lásku
a která ji nala moná díky tomu, e z ní Jeí vyhnal sedm démonù. Nebyli to vak duchové enské høínosti, kteøí z ní vyletìli jako v pohádkách
po mávnutí èarovného proutku. To, èeho ji Jeí
zbavil, bylo mnohem prozaiètìjí. Bylo to nespokojené, nenasycené a rozpolcené srdce, které obvykle
nutí èlovìka k tomu, aby druhého svou láskou
spoutával. Osvobozená v plnosti idovské èíslice
sedm pak byla schopná milovat bezpodmíneènì
a souèasnì svobodnì, tedy bez nároku na vlastnictví druhého. Moná právì díky tomu mohla být
jako první z jiných en Jeíovi tak blízko.
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EVA M UROÒOVÁ

 JE VDANÁ, MÁ 3 DÌTI.
JE ZAMÌSTNANÁ
V KATECHETICKÉM
A PEDAGOGICKÉM CENTRU

PØI OSTRAVSKO-OPAVSKÉM BISKUPSTVÍ .

ASI 15 LET KATECHETICKY
PRACUJE S DÌTMI.

Touha po lásce, ale zároveò i vyzrálost láskyplného jednání je patrná z velikonoèního setkání.
Setkání Marie z Magdaly a vzkøíeného Jeíe
u hrobu je setkáním s velkým S, je korunou vech
setkání, protoe v nìm láska Boha k èlovìku a touha èlovìka po lásce pøekraèuje hranice jeho schopností i hranice prostoru a èasu a je silnìjí ne smrt.
Ne náhodou má v sobì toto Lukáovo vyprávìní
prvky, které odkazují na starozákonní Píseò písní.
Maria vstává èasnì ráno a pospíchá ke hrobu
podobnì jako nevìsta prochází ulicemi Jeruzaléma
a hledá svého enicha (J 21,1). Podobnì jako nevìsta z Písnì písní tøikrát mluví o svém milém, ptá se
po nìm i Marie z Magdaly. S otázkou Odnesli
mého Pána a nevím, kam ho poloili. (J 20,13) se dvakrát obrací na andìly, potøetí se ptá pøímo Jeíe,
který jí v alu splývá s postavou zahradníka (J 20,
15). Poznává jej, kdy ji oslovuje jménem, a odpovídá mu osobním oslovením Rabbuni. Pouhé
jméno staèí, aby se vyjádøila láska, kterou k sobì
mají, a v tìchto dvou to není láska èlovìka k èlovìku, ale a intimním zpùsobem vyjádøená láska
Boha k èlovìku a èlovìka k Bohu. Marie si pak svého milého nepøivlastòuje jako nevìsta, která hned
jak nalezla toho, kterého tolik miluje, uchopila ho
a u nepustila, dokud ho nepøivedla do domu své
matky (Pís 3,4). Marie z Magdaly jej musí propustit, protoe nepatøí jí, ale Otci. Teprve potom se
mùe stát první nositelkou  ne majitelkou  dobré
zprávy o lásce Boha k èlovìku, která je silnìjí ne
smrt. Je první, která vidí Vzkøíeného, a jak øíká
svatý Augustin, stává se apotolkou apotolùm,
i kdy její jméno v seznamu dvanácti chybí.
Vlastnosti této zralé lásky korespondují s vlastnostmi, jak je najdeme popsány v Písni písní slovy:
Vdy silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob
árlivost lásky. ár její  ár ohnì, plamen Hospodinùv.
Lásku neuhasí ani velké vody a øeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtìl nìkdo dávat vechno jmìní svého
domu, sklidil by jen pohrdání. (Pís 8,6f) Je to láska,
kterou smrt nenièí ani nerozdìlí, ale promìní. Je to
láska, která nespoutává druhého a ví, e v kadém
èlovìku sebevíce milovaném je a vdy bude pøítomné tajemství  Boí obraz, který se nedá pøivlastnit
a je podobnì jako Bùh neuchopitelný a nepojmenovatelný.

V této situaci velikonoèního rána najdeme jetì jeden popis zralého jednání milujícího èlovìka. Uèedník Jan také neèeká a bìí ke hrobu, ale
kdy uvidí, e je prázdný, uvìøí a vrací se domù
bez toho, e by se potøeboval se Vzkøíeným setkat. Neenou jej slzy a nepokoj v srdci. Jeho láska se projevuje muským zpùsobem  bez emocí, ale s obrovskou mírou dùvìry, kterou není
tøeba pojmenovávat ani dokazovat, protoe jednodue existuje. Právì pojmenování by této dùvìøe vzalo hodnotu a bylo by zbyteèné a degradující. Jan dokáe v Kristovo vzkøíení s jistotou
vìøit podobnì jako pøedtím s dùvìrou vìøil kadému jeho slovu.
Setkání Marie z Magdaly a Jeíe se stává prvním obrazem kontemplativního splynutí Boha
a èlovìka a Marii z Magdaly nìkteøí církevní Otcové právem nazývají první mystièkou. Pouhým
vyslovením jména toti zakouí blízkost Boího
Syna, který vystupuje k Otci.
Z jejich vzájemného oslovení, které by se mohlo na jednu stranu zdát velice banální, je vak
patrná neuvìøitelná síla slova. Vdy co je dodnes pro èlovìka smysluplnìjího, ne proít
tento vední dialog  jen slyet své jméno láskyplnì vyslovené druhým èlovìkem a láskyplnì
vyslovit zase jeho jméno. Tak se k sobì obracejí rodièe a dìti, blízcí lidé pøi novém setkání a máme
nadìji, e takový dialog mùeme vést podobnì jako
Marie a Jeí pøes hranici prostoru a èasu a dokonce i pøes hranici smrti.
Kadý èlovìk je na cestì tohoto hledání lásky
a získávání zkueností. Uèit se mít rád je celoivotní úkol a vede nás s jistotou k postupnému dozrávání.
K lásce patøí schopnost mít rád sám sebe  svùj
zevnìjek i své slabé a silné stránky. Kdy èlovìk
nezvládá tento první krok, ene jej do vztahu
k druhému potøeba doplnit a dosytit tím druhým
to, co on sám z jakýchkoli dùvodù a obvykle ani ne
vlastní vinou nezvládl. Partner pak není partnerem, ale èlovìkem pouívaným k doplnìní vlastních nedostatkù a deficitù a taková láska bývá
hladová a pro druhou stranu obtíná. Démonem
nièícím láskyplné vztahy mohou být nae pøedstavy, oèekávání nebo nároky, které na své blízké
máme. Pramenem tìchto pøedstav mùe být nejen
nespokojenost se sebou samým, ale také tøeba pøedsudky nebo rodinné stereotypy. Dalí negativní
stránkou je vyadování takové pozornosti, e nezùstane prostor k tomu být sám sebou a rozvíjet
se svým jedineèným zpùsobem. Z urèitých ivotních zranìní pak mùe být èlovìk sám sebou tak
nejistý, e neváhá doadovat se láskyplné pozornosti tøeba infantilním zpùsobem.
Partnerská láska dvou lidí je jen jednou z rozmanitých podob èlovìkem uskuteèòované lásky
k ivotu. Láska k sobì, k pøírodì, k druhému èlovì-
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ku, láska dítìte k rodièùm, láska milencù nebo
manelù jsou rùznými podobami lásky k ivotu.
Èlovìk, který je po mnoha zdravotních problémech jednodue vdìèný za kadou malièkost vedního dne, je èlovìkem nesmírnì milujícím ivot 
proívá vánivou lásku k ivotu. Milovat znamená obìtovat se, ale ne pro výkon, za který èekáme
vdìènost a odmìnu, ale jen tak. To je paradox, který nelze slovy zachytit  kdo se vìdomì a promylenì z lásky obìtuje, kodí druhým i sám sobì,
protoe mu èasem bez projevovaného vdìku dojdou síly. Pro milujícího není obì ádnou obìtí, ale
samozøejmostí  prostým projevem lásky, nad kterým neuvauje. Nemùe jednat jinak, protoe by
sám pøed sebou neobstál.
ádný èlovìk není dokonalý, a kdy nedokonalý èlovìk hledá v nedokonalém svìtì dokonalého
partnera, je to nadlidský úkol. Pøíbìh Marie z Magdaly, která projevuje vánivou lásku pøi setkání
s Kristem, nám mùe být nejménì dvojnásobnou
nadìjí.
Nadìjí pro budoucnost, protoe v kadém více
nebo ménì vydaøeném souití dvou lidí  kdy jeden hledá lásku v druhém èlovìku  je pøítomný
paprsek lásky Boha k èlovìku, která je silnìjí ne
smrt. A nadìjí pro pøítomnost, protoe i vánivá
láska, která vede ke spoutávání druhých, bývá podobnì jako v pøíbìhu Marie z Magdaly láskou také
uzdravena.
Pøeji nám hodnì trpìlivosti k sobì samým a velkorysou lásku k ivotu, její rùzné podoby, nejen ty
partnerské, nás obklopují kadý vední den.
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