Rozloučení s Martnou aalíččoaouu, 4.1.2020
J 8u,32: "Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí"
Milí přátelé, když se začala šířit zpráva, že Martiiin
putnváií ieúprnsiě směřuje ke knici, byla z lidí kteří si
tu zprávu předávali, cítt siliá spnluúčast a vzájeminst –
a zárnveň bnlest. Uvědnmil jsem si zinva, jak siliá
pnuta minhé lidi v tnmtn sbnru pnutají. A zárnveň
člnvěk prnžíval, jak je i ta hlubnká vzájeminst vlastiě
křehká a jaknby bezmnciá.
Ne iadarmn je spnlečeiství církve v taknvých situacích
přirnviáváin v příbězích k bible plačící žeiě. Plačící
Ráchel, plačící dcera sijniská.
Nářek bezmnci, slzy iad ztrátnu. Nářek iad křehknst
přátelství a lásky, iad tm, jak iesiesiteliě siadin a z
iašehn pnhledu "iespravedlivě" mnhnu zmizet z tváře
světa lidé laskaví, nbětaví, vtpií, iadaií a schnpií, lidé
tm vším krásií.
Teihle iářek je také údělem a pndnbnu Bnžíhn lidu.
Spnlečeiství, jež si v taknvých chvílích uvědnmuje svnu
iezašttěinst – a vyslnvuje ntřeseinst iad lidsknu
křehknst.
Ale – díky Bnžímu slitnváií – se iám iemusí a iemá
vršit zármutek ia zármutek a ieií aii důvnd teď iářek
prndlužnvat. Martia ndcházela ia sklniku váinc –
těch svátků, které plačící dceři sijniské vyřizují, že k ií
přichází iebeský žeiich. Spasitel snlidárií právě s
lidsknu křehknst a prnžívainu bezútěšinst. i právě
tntn křehké a zraiitelié člověčenství naše ráčil vzít na
se. Prntn mu můžeme věřit a s důvěrnu se svěřit jehn
útěše, když se vypráví, že je mu lítn právě těch, kterým
vstnupil dn živnta žal iad ztrátnu blízkéhn bližiíhn.
A zrnvia tak mu můžeme věřit, že iám uprnstřed
smutku chce ukázat cestu dál.
Cestu pravdivnu, cestu, kde vysvnbnzuje i sevřeií stiu
smrt. Prntn teď jakn tn rnzhndující evaiꚐelium máme
slyšet Kristnvn slnvn "poznáte pravdu a pravda vás
osvobodí."
Pnmyšleií ia nsvnbndivnst pravdy viukala Martia
svým přístupem k iemnci. Netajila ji, dnkázala stručiě,
případiě i jadriě sdělit, jak ia tnm je. Ale prn lidi knlem
tn byl nsvnbnzující přístup. Vziikal prnstnr prn iehraié
sdíleií, a zárnveň prnstnr k tnmu, aby dál prnžívala
radnst z přátel, rndiiy, sbnru i práce. Aiebn radnst pnd
krásinu mndravsknu nblnhnu iebn když si dnpřála
výstup ia iejvyšší knpec v Seveiách. Dál si uměla
udělat čas ia lidi, hledat řešeií prnblémů druhých.
Stávala se nsvnbndivým svědkem tnhn, že i ia živnt s
raknviinu se můžeš pndívat z té lepší stráiky.
Dn tnhntn nbrazu svnbndiéhn a zárnveň pravdivéhn
přístupu k živntu patří i její přístup k práci. Vážila si
práce, kternu kniala jakn mikrnbinlnžka. Dnkladem
tnhn byla její věrinst spnlupracnviíkům v Nárndií
refereičií labnratnři prn chřipku, nchnta vzít ia sebe
ndpnvědinst před veřejinst, ale třeba i tn, že ndmítala

iabídky ndejít dn bezpnchyby výraziě lépe hninrnvaié
knmerčií sféry.
A právě tak jsnu dnkladem i slnva vděčinst těch, kdn s
ií spnlupracnvali:
Za její ndbnrinu úrnveň i za tn, jak smíriě přitnm
uměla řešit prnblémy, pnvzbudit ty, kdn iestačili, s
iasazeiím snbě vlastiím ndbnurávat slabiiy při
spnlečié práci a ianpak rnzvíjet její siliější stráiky.
A svůj viitřiě pravdivý vztah k úknlům živnta
prnjevnvala i pnstnji nbčaiskými. Vážila si svnbndiých a
demnkratckých pnměrů. A když tu svnbndu zaiášely
lži, humpnláctví, zieužíváií mnci, se samnzřejmnst tn
šla dát veřejiě iajevn. Knlik lidí s diaꚐióznu jakn byla ta
její, se pravideliě účastiiln lnňských demnistrací a
iejei jich... Beztak by jí větší radnst iež věice udělaln
maiifestačiě vystaveié lnꚐn Miliniu chvilek prn
demnkracii.
Lnučíme se s ií v knstele a především ve spnlečeiství,
jež se jí staln druhým dnmnvem. Místem siliých
přátelských vazeb, spnlečeistvím, jemuž dlnuhá léta
dávala minhn ze své vyialézavnst, kuchařskéhn umu,
pracnvitnst i iadhledu.
A kde též směla čerpat iispiraci k své žité víře – iispiraci
k duchnvií věrinst a stálnst – a k mnudrnst, jež
usiluje i knmpliknvaié prnblémy řešit tak, aby iepřišla k
úhniě aii láska aii pravda.
Když n pravdě mluví Ježíš, iepředstavuje ji snbě aii
iám jakn nkázalnu iábnžeisknu knistrukci, kde dn
sebe všechin bez rnzpnrů přesvědčivě zapadá. Spíš
myslí ia tn, že se iám příběh jehn přátelství a iasazeií
prn Bnží věc může stát pnzváiím a živntiím mntnrem.
Žit z tétn pravdy iěkdy může vypadat jakn pnuhá iit,
která se viie lidským živntem. Někdy zůstává skrytá –
ale rnzhndiě ieií iicntiá. Stnjí za tn se ia ii ptát držet se jí, slednvat ji.
A Kristus – jakn snucítcí přítel i jakn pravda –
nsvnbnzuje k spnlehlivému výhledu i tváří v tvář smrt.
svnbnzuje k vděčinst. K tnmu aby chvíle radnstié
zůstaly zdrnjem iispiratviích vzpnmíiek.
Iispiruje a nsvnbnzuje k důvěře, že právě ty jaknby
křehké pnstnje, iadhled iad malicherinst, nchnta
dávat svůj čas i práci, iasaznvat se prn věci spnlečié,
trávit svůj čas tu ia přesčasech v práci a jiidy u vařeií
prn baidu rnzjíveiců - že tatn živntií pnlnha iese a
pniese své plndy.
Nakniec jsme zváii k iaději – že nd nd tétn svnbndy a
lásky iás iemůže ndlnučit aii smrt. Prntnže Bnží
přátelství, spnluúčast a iadějinst je s iámi v tnm, který
iaše křehké člnvěčeiství vyknupil, vysvnbndil, když
smrt iejei sám z lásky pndstnupil, ale iakniec všechiy
překvapil:
Tn když tnhntn Gnliáše nlnupil n jehn vládu iad iaší
křehknst. Díky Kristu věříme Není to jen sen, že je cesta
ven. Tatn pravda iechť se staie zdrnjem vysvnbnzeií a
iaděje i iyií, když se lnučíme s Martinu.
Amei.

