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 „Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, 
daleko od Pána“ (2 Kor 5,6n)  

V čem je jiný život věřícího člověka oproti životu nevěřícího? Dá se na první 
pohled poznat na druhém, neznámém člověku, jestli je věřící nebo ne? Když by 
byla možná volba, s kým budu na nějakou dobu muset spolupracovat a jednat, 
bylo by mé rozhodnutí závislé na tom, jestli je ten druhý věřící nebo nevěřící?  

Už dost! Konec otázek! Jedno je jisté. Každý z nás – do jisté míry – patříme 
do jedné z výše uvedených dvou skupin, které tady na Zemi jsou a existují 
nezávisle na nás. Pro nás je to něco jako nabídka spojit svůj život pouze a jen 
s tím viditelným, jistým, nebo k tomu ještě přidat něco neviditelného s jakousi 
nadějí. Ať už se člověk rozhodne pro jedno či druhé, nikdo a nic za něho nebude 
rozhodovat a jednat. K tomu máme svobodný rozum a vůli, abychom to byli my, 
lidé, kdo se dokáže – v závislosti na svém věku – jasně postavit k řešení té které 
otázky, události, spojené s naším životem tady na Zemi.  

A právě zde je ten možný rozdíl, který připomíná dnešní čtení z Písma. 
Život pouze pozemský, nebo je něco dál? V otázce dalšího pokračování života – 
nějakým způsobem – se už názory liší. Nejde to pouze a jen o pokračování života 
jednotlivce. Vždyť jako platí určitý řád, ocenění, tresty, zkrátka hodnocení 
každého z nás tady na Zemi, je něco takového dál? Pokračuje to? Jak? Tady to 
zaštiťuje státní správa. Dá se takto nazvat Boží království, o kterém se mluví, 
jako o věčném cíli naší pouti? 

Drazí přátelé, ať už se člověk rozhodne a věří jednomu či druhému, věřme, 
že nikdo a nic za nás nebude rozhodovat a jednat. Já zkrátka věřím tomu, že 
život každého člověka je největší dar a je právě na každém jak s ním naloží! I 
když je život krásný, baví mě, věřím, že existuje jeho pokračování mimo tento 
svět; pokračování, které je určitým způsobem závislé na mém životě 
pozemském – mých rozhodnutích a mém jednání zde na Zemi.  

Přeji nám všem hodně nadšení, radosti a dalších životních sil. 

Požehnaný týden  

P. Jan Kunert 


