Setkání u kříže – hřbitov v Horní Čermné 26.11.2016
Jakub Keller
Jsme na konci.
Dnes je poslední den církevního roku před první adventní nedělí.
Jeden z dnešních textů mluví „o víře předků“ - ve slavné 11. kapitole Epištoly Židům.
Žd 11,1-2:
Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jist tím, co nevidíme.
K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectví.
(Kralicky: Víra pak jest nadějných věcí podstata a důvod neviditelných. Pro ni zajisté svědectví
došli předkové.)
Následuje dlouhý nekončící seznam jmen: Abel, Henoch, Noe, Abraham, Sára, Izák, Jákob, Josef,
Mojžíš, … a u každého je slůvko: Věřil. A stručně něco z jejich příběhu.
...
Před sedmi lety mě pozval pan starosta Josef Kittner k rozhovoru nad připravenou studií
„rekonstrukce hřbitova“, na které bylo označeno místo pro „církevní symbol“. Domluvili jsme se,
že staršovstvo evangelického sboru požádá o jeho navržení tři výtvarníky a po veřejných
rozhovorech doporučí jeden z nich. Po dvou letech jsme vybírali z krásných a citlivých návrhů pana
Milana Lukáška, pana Milivoje Husáka a paní Barbory Veselé. Velká většina se přiklonila k návrhu
Barbory Veselé.
Bylo u něj připsáno:
Kříž - brána, dítě projde.
Vzduch, lehkost.
Kříž - skryt v kamenech.
Stavba hmotná, těžká, pracná.
Chvíle, kdy pro některé byl kříž symbolem rozdělení křesťanských tradic, už vzala minulost.
Dnes je tu kříž symbolem smíření, symbolem života navzdory smrti.
Je tu kříž, kterým dítě projde. (I dospělý ovšem někdy může být jako dítě - zkuste to.)
Je tu kříž jako průhled k životu.
Tíha k neunesení zůstává patrná – okolo.
I v tíze se ale může objevit náznak lehkosti.
Cesta skrze všechny lidské těžkosti procházející.
...
Co ještě je skryto v kamenech?
Při jedné cestě na židovský hřbitov mě Leo Pavlát (ředitel židovského muzea a přítel mého otce)
učil významu kamenů na hřbitovech takto:
Hebrejsky se kámen řekne EBEN. Může to být složenina dvou slov AB a BEN - tj. Otec a Syn.
Kameny připomínají a budou připomínat to, co se předává z otců na syny, z generace na generaci.
Předává se život a víra.
modlitba
Milý Bože, na tomto místě bylo pochováno mnoho těch, které jsme znali jménem i těch, o kterých
jsme neslyšeli. Myslíme na všechny, kdo sem chodí navštěvovat hroby svých blízkých. Pomoz ať
mohou žít. Ať mohou pečovat dobře o vztahy ke svým kořenům. Ať mohou porozumět poselství
těch, kteří jsou vetkáni do plášťů jejich životů. Ať mají odvahu si na tomto místě připomenout, že
také jejich život jednou skončí. Daruj jim i nám všem svého Ducha tak, abychom se ve svých dnech
stávali požehnáním pro druhé.

