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Cestou do Olomouce za mnou v autobuse sedělo asi osm pedagogických
pracovnic jedné zlínské školy, které mezi sebou komunikovaly zvýšenými hlasy.
Bylo velmi nepříjemné větší část cesty poslouchat jejich kritiku rodičů, kteří k
nim do školy posílají své děti. I když věřím, že mnohdy ta kritika je oprávněná,
cítila jsem se velmi nepříjemně, protože celá jména hlasitě létala vzduchem.
Hodně mě mrzí, když je někdo nemilosrdně kritizován. Když jiní ´přesně vědí, jak
je to správně´. „Naplněním zákona je láska“ (Řím13,10)
Základem dobrých a fungujících vztahů je Ježíšův výrok (Mt 7,12):

´Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi´
Říká se, že císař Alexander Severus ho nechal napsat na zeď zlatým písmem.
Snad proto je znám jako ´zlaté pravidlo´.
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Nikomu nedělej to, co sám nesnášíš
Mnozí myslitelé vyučovali toto pravidlo v negativní verzi. Konfucius řekl:
„Nedělej jiným, co nechceš, aby oni dělali tobě.“ Stoikové nabádali: „Co
nechceš, aby druzí dělali tobě, to nedělej ty jim.“ Epiktétos učil: „Čemu se sám
vyhýbáš, tomu nevystavuj druhé.“ Starozákonní apokryf říká: „Co sám
nenávidíš, nikomu nečiň!“ (Tob 4,15). Jeden pohan tvrdil rabínu Hillelovi (20 př. Kr.),
že je ochoten konvertovat k judaismu, pokud rabín dokáže vyložit celý Zákon za
dobu, po níž vydrží stát na jedné noze. Hillel odpověděl: „Nikomu nedělej to, co
sám nesnášíš – to je celý Zákon. Vše ostatní je jen komentář. Jdi a nauč se to.
Udělám vše, abych druhému pomohl
Ježíš byl první, kdo tento výrok formuloval pozitivně. Takové pozitivní vyjádření
nikde ve starověké literatuře nenacházíme. Pozitivní forma je pronikavější. Ta
negativní říká: „Nechci nikomu ublížit.“ Dovoluje nám ovšem, abychom zůstali
nečinní. Mnozí mají pocit, že nedělají nic špatného, když nezabíjejí, neloupí a
nikomu záměrně neubližují. Následovníci Kristovi jsou ovšem povoláni k
něčemu plodnějšímu a dobrodružnějšímu. Nestačí, abychom říkali: „Nikomu
nechci ublížit“; jsme povoláni i k tomu, abychom řekli: „Udělám vše, abych
druhému pomohl.“ Nestačí neubližovat, životodárné je jim pomáhat.
Proměnu společnosti má v moci každý
Ježíšova pravidla nejsou neosobní či negativní; jejich smyslem je přivést nás k
tomu, abychom svého bližního milovali jako sami sebe. Kdyby se tímto
pravidlem řídil každý, neexistovalo by otroctví, války, loupeže či lhaní, ale
spravedlnost a láska. Společnost by se proměnila.
+Noela Frolková
Zpracováno podle knihy Nicky Gumbel "Ježíšův životní styl", kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství
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