duchovní ivot

EVA 

MATKA VEHO IVÉHO

Èlovìk svou enu pojmenoval Eva (to je iva), protoe se stala
matkou vech ivých. Gn 3,20
I kdy Eva bývá èasto oznaèována za tu, která se první dopustila
høíchu, pojedla ze stromu poznání a pak k tomu pøesvìdèila
i Adama, je biblická výpovìï o ní jiná. Starozákonní Eva je pøedevím archetypem matky. Její enství je v ní pevnì spojeno
s mateøstvím. Je tou, která prokazuje ivotu nezastupitelnou slubu  jako matka jej pøivádí na svìt, opatruje, chrání a peèuje o nìj.
Matka je nositelkou jednání vyjadøujícího souhlas se ivotem
a spolu s ním také se svìtem, protoe základním pøedpokladem
k ivotu je mít prostor  a ten první je v jejím tìle.
Mateøsky jednat se dá nejen vùèi vlastním dìtem, ale také vùèi druhým lidem doma, v zamìstnání, na ulici nebo ve frontì u pokladny.
Mateøskými profesemi jsou lékaøka, uèitelka,
kuchaøka, zahradnice, peèovatelka, ale také ena
politièka nebo ena angaovaná v rùzných hnutích a organizacích peèujících o lidi nebo o mylenky, které by jinak nemohly ít.
Projevem mateøství tedy není jen dítì, ale pøedevím jakékoli ivot chránící jednání. V tomto smyslu mohou být matkami vechny eny, bez ohledu
na to, zda mají nebo nemají dìti. Vdy, kdy je ena
otevøená pro cokoli nové, co jejím prostøednictvím
mùe vyrùst, jedná mateøsky.
Norská politièka Janne Haaland Matlary, sama
matka ètyø dìtí, se postavila
proti feminismu sedmdesátých let minulého století
zdùrazòujícímu, e se
ena má vyrovnat
muùm. Poukazuje
na to, e eny

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.

vnáejí do muských oborù napøíklad do politiky nebo ekonomiky jinou kvalitu právì tím, e zùstávají enami. Øíká, e mnohá jednání a politické diskuse pak bývají snazí, protoe mezi enami
existuje zvlátní forma porozumìní, které mui nejsou
schopni. Je to právì solidarita nositelek ivota se
ivotem, který ze své podstaty podporují a chrání.
Antické bohynì mateøství bývaly zároveò bohynìmi zemì, úrody nebo plodnosti. V indiánských
kulturách pak bylo mateøství povaováno za nejvyí stupeò duchovní zralosti. eny, které je
v sobì odkryly a zhodnotily, byly uctívány jako ty,
které znaly tajemství ivota.
Matka umoòuje ít, rùst a zrát tomu, co je vedle
ní slabí, a takové jednání pro ni znamená být pøipravená na tìké ivotní úkoly.
Mateøské jednání je toti péèe jen tak. Kdy
dítì, o které matka dlouhou dobu peèovala, dospìje, naplní se cíl jejího mateøství. Dítì se osamostatní, a to znamená, e je nutné jeho samostatnost
respektovat a nechat je odejít s tím, e kdykoli se vrátí, najde ochranu a porozumìní.
Dalím velice hlubokým mateøským
jednáním je umìní dál rozvíjet originalitu ivota. Spoèívá v pøijetí dítìte takového, jaké je, vèetnì jeho práva na vlastní
rozhodnutí a chyby.
Obojí je velice tìké, ale moudré matky vìdí,
e je to jediná moná sluba ivotu. Uskuteèòují tak zcela konkrétnì to, co Jeí
øíká svým uèedníkùm. Berou na sebe
køí ivota  svého i toho, o který se mateøsky starají  a pøijímají jej takový, jaký
je. (Srov. Mt 16,24)
Jsou to tìké úkoly a my eny se v nich nìkdy
ztrácíme a tak, e pøicházíme o vlastní hodnotu
a o sebevìdomí. Starostlivost o druhé, bezbøehé
a vyèerpávající dávání a ustupování z cesty bere
prostor k ivotu. Mnoho matek je vyèerpaných právì proto, e si myslí, e jsou tak odpovìdné za
ivot svých dìtí, e nemají nárok na èas pro
sebe, a kdy si nìjaký najdou, nedokáou u
ani samy pojmenovat, co potøebují. Mateøství
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vak není destruktivní. Správnou matkou
není ta, která vem vyhoví a nikdy neøekne ne, ale ta, která dokáe své mateøství dostateènì chránit, uívat si je a radovat se
z nìj. Aby mohla být ena starostlivou a peèující matkou, je nezbytné, aby dokázala být
starostlivou a peèující matkou také sama
sobì.
Mladé eny dnes vstupují do ivota jako
sebevìdomé a silné bytosti. Získaly vzdìlání, pozici v práci, jsou zvyklé si svùj ivot
organizovat samy a být za sebe zodpovìdné. Kdy se stanou matkami a dítì si pøirozenì zabere jejich èas, upadnou obvykle
z tak zjednodueného ivota do deprese
a zaènou s dítìtem bojovat o prostor pro
seberealizaci. Je to koda, protoe mateøství
není boj o to, kdy, kde a komu má matka
slouit. Mateøství obdarovává radostí, e jeden je spokojený a astný ne proto, e druhý pro nìj chystá astný ivot, ale protoe oba mají podíl na spoleèném tìstí. Kde
je pramen, ze kterého se sytí mateøství?
Vèera jsem la parkem a uvidìla maminku s asi tak dvouletým dítìtem. Dítì nadenì a s jistotou zamíøilo za zvukem fontánky
s tryskající vodou. Scénáø byl jasný. Dítì
bylo okøiknuto, e bude mokré a pinavé
a s vysvìtlením, e je tøeba jít nakoupit a vaøit veèeøi, bylo posazeno do koèárku a odvezeno.
Dìti nepoèítají jako my dospìlí èas na splnìné
úkoly a povinnosti. Protoe jim svìt jetì nezevednìl, mají jiný úhel pohledu a vidí jinou hodnotu
vìcí. Maminka se mohla zastavit, zaradovat se
s ním a nechat se obdarovat. koda.
Mateøství má své odvrácené stránky a není to
náhoda, e v mytologii najdeme obraz matky polykající své dítì.
Jednou z nich je situace, kdy ena není schopna své dítì opustit, kdy v nìm posiluje závislost
místo samostatnosti a stará se o nìj bez ohledu na
to, zda to potøebuje. Do této nesvéprávné role se
mùe dostat také manel, pøíbuzní, hosté nebo
podøízení v práci, kdykoli jim nìkdo druhý v mateøské roli øíká, jaké mají mít potøeby a co mají chtít
od sebe, od druhých i od ivota.
Jinou odvrácenou stranou mateøství je situace,
kdy se matka neumí vzdát své zodpovìdnosti
a stává se tou jedinou, která vechno nejlépe ví,
umí a zvládá. Takové matky pak ve radìji udìlají samy nebo jako stále pøítomná kontrola dohlíejí
na to, aby ve probíhalo podle jejich pøedstav. Také
tímto postojem udrují lidi ve své blízkosti v roli
dìtí a svým nárokem na dokonalost jim upírají
právo na odpovìdnost a na vlastní chyby.
Eva jako matka veho ivého ukazuje, co znamená pøijímat ivot se vím, co k nìmu patøí. Nese

v sobì radost i bolest, sounáleitost i rozdìlení, pøijetí i vyhnání a právì proto, e ve svém mateøství
spojuje tyto svìtlé i temné stránky, dává enì nesmírnou dùstojnost.
Pro nás køesany je mateøské jednání zpøítomnìním jednání Boha, který je starostlivý, milující

A BY MOHLA BÝT ENA STAROSTLIVOU
A PEÈUJÍCÍ MATKOU , JE NEZBYTNÉ ,
ABY DOKÁZALA BÝT STAROSTLIVOU
A PEÈUJÍCÍ MATKOU TAKÉ SAMA SOBÌ .

a utìující a který podle proroka Izajáe nemùe zapomenout na své dítì a neslitovat se nad synem
vlastního ivota, nosí nás v náruèí, hýèká na kolenou a utìuje. (Srov. Iz 49,1516; Iz 66,1213)
To je tajemství matek, které bývaly v raných náboenstvích uctívány jako bohynì dávající ivot
a chránící jej od narození a po smrt v radostech,
starostech i vinách, protoe to ve k ivotu patøí.
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