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Jak si vykládají živelní pohromy věřící lidé?
Velmi různě. Nemohu odpovídat za všechny tak zvaně „věřící“. Ptáte-li se ale mne, pak vám jako
křesťan odpovídám takto: Křehkost celého Vesmíru i naší Zeměkoule je znamením krásy stvoření
(gejzíry lávy, příkrov prachu, oblaka dýmu a teď nejnověji polární záře) a zároveň Boží moci. Jasně
si uvědomuji, že je něco silnějšího než jsem já. Sopka nevyslovitelného jména vygumuje nebe od
bílých čar za letadly, zařídí na letištích hřbitovní klid rušený sem tam pláčem unuděných dětí...
Jsem dalek toho, abych udělal rovnítko mezi sopku a Pána Boha. Sopka mne vede k tomu, že jsou
věci, které nedovedu vyslovit – a přesto jsou a mají moc. (To je taky jediné, co je podobné – jméno
sopky se téměř nedá vyslovit a Boží jméno se nevyslovuje :-) Sopka, běsnící voda či tuhý mráz
mne učí, že neporučím větru a dešti. A to je pro mne velice důležité.
Přírodní živly egyptských ran bych příliš nevysvětloval. Vědecké důkazy jsou platné vždy pro jedno
desetiletí (přičemž se ten čas velice zkracuje) než získá věda nové poznatky díky modernějším
technologiím. Deset ran egyptských mělo stejný smysl: přesvědčily Egypt a jeho vládce, kteří
určovali běh světa, že je to všechno jinak.
Je na nás Bůh naštvaný?
Pokud máte představu nervózního rodiče pubertálních dětiček, který chvílemi prská a otřásá se až
jednou vybuchne a začnou z něj lítat ohnivá slova a oblaka jedovatého prachu, pak to není správná
představa o Pánu Bohu. Pán Bůh se nedožírá a nevybuchuje lidskými vášněmi. Samozřejmě se
hněvá – ale to stejně tak, jako miluje. Výrazem jeho lásky k dobru je hněv vůči zlu. Protože je Bůh,
tak to narozdíl od nás umí.
Vy jste se ale ptali v souvislosti se sopkou, že? Jistě to není výraz naštvání, je to jen výraz
dočasnosti tohoto světa. Biblický text na jednom místě říká, že svět už nezanikne potopou, ale
žárem ohně. Nicméně tento zásadní kosmický zvrat zasáhne celý známý i neznámý Kosmós a v
něm i Zemi. Bude to tvůrčí zásah, v němž se nám jako roleta stáhne vše, co známe a otevře nový
pohled do Boží tváře.
Povstávají falešní proroci?
Falešný prorok říká to, co všichni vědí a nebo to, co by si všichni přáli vědět. A většinou se takoví
proroci starají jen o to, co přináší nějaký druhotný užitek – ať už finanční či mediální. Falešní
proroci parazitují na lidské bolesti. Buď říkají vyložené pitomosti, nebo veledůležitě opakují to, co
měli říkat už dávno.
Odnáboženštění nás očkovalo proti náboženským fanatikům, kteří falešně prorokovali. Ale nahnalo
nás do náruče falešných politických a vědeckých proroků, kteří si s námi mediálně hrají jako kočka
s myší.
Ten nárůst falešných proroctví všeho druhu ve chvílích katastrof je dán tím, že v tu chvíli není čas,
síla a nadhled, které potřebujeme ke střízlivému přemýšlení a tedy i k pokání. Proto evangelium
jasně říká, že věci se mají dávat do pořádku tehdy, když je na to čas.

