KŘESŤAN MÁ ŽÍT
S TOUHOU
PO NEBI
Ježíš byl před jejich zraky vyzdvižen. Hleděli upřeně za
ním k nebi a najednou vedle nich stáli dva muži
v bělostných šatech a řekli: „Lidé z Galileje, proč tak stojíte
a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl vzat od vás do
nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází
do nebe“ (srov. Sk 1,9-11).

MIŘTE K NEBI
A ZEMI DOSTANETE JAKO PRÉMII
Budete-li studovat dějiny, zjistíte, že křesťané, kteří
toho udělali nejvíc pro současný svět, byli právě ti, kteří
nejvíce mysleli na svět budoucí. Křesťanští velikáni
zanechali své stopy na této zemi právě proto, že se
svou myslí upínali k nebesům.
Jakmile křesťané přestali přemýšlet o budoucím
světě, ztratili i schopnost účinně ovlivnit přítomnost.
Miřte k nebi, a zemi dostanete jako prémii; miřte na
zem, a nedostanete ani jedno. Je to paradox.

TOUŽÍME PO NĚČEM,
CO NÁM SVĚT NEMŮŽE DÁT
Kdyby se lidé zahleděli do vlastního srdce, většinou
by poznali, že velice silně touží po něčem, co v tomto
světě nalézt nemohou. Tento svět je plný věcí, jež vám
něco takového slibují, nicméně svůj příslib nikdy
nenaplní. Touhy, které se v nás probudí, když se poprvé
zamilujeme, když zatoužíme navštívit cizí zemi nebo
když se začneme věnovat něčemu, co je pro nás
vzrušující, to vše jsou touhy, které nemůže uspokojit
žádný vztah, žádné cestování ani bádání.

NENECHME SE ZNEKLIDNIT POSMĚVÁČKY,
KTEŘÍ SE SNAŽÍ „NEBE“ ZESMĚŠNIT
Nenechme se zneklidnit posměváčky, kteří se snaží
křesťanskou naději na „nebe“ zesměšnit tvrzením, že
„nechtějí trávit věčnost hraním na harfu“. Takovým
lidem odpovězte, že pokud nechápou knihy psané pro
dospělé, neměli by je raději číst. Všechny biblické
obrazy (harfy, koruny, zlato a podobně) jsou
pochopitelně jen pokusem symbolicky vyjádřit to, co
lidskými slovy vyjádřit nelze. Lidé, kteří tyto symboly
berou doslovně, by si mohli rovněž myslet, že pokud
nám Kristus řekl, abychom byli jako holubice,
naznačoval tím, že bychom měli snášet vejce.
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