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Fenomén vypnuté kamery
Svévolník ve zpupném hněvu říká: „Bůh nic nevypátrá, Bůh tu není.“ Odtud
všechny jeho pikle. (…) Říkává si v srdci: „Bůh vše zapomíná, skryl svou tvář,
nikdy nic neuvidí.“ Žalm 10, 4. 11
Virtuální svět se už ze své podstaty vyznačuje jistou mírou anonymity, čeho jsem
si však v koronavirové době začala více všímat, byl fenomén vypnutých kamer.
Stávalo se často, že mí studenti si z různých více či méně objektivních důvodů
vypínali kamery. Pro posluchače je to značně výhodné – nemusíte mít doma
uklizeno, nemusíte být učesaní nebo umytí, můžete zůstat v pyžamu, dokonce
nemusíte ani vstávat z postele. Během online setkání můžete posnídat, navařit či
cvičit. A přitom vás nikdo nevidí.
Pro přednášejícího však přicházejí jisté komplikace. Bylo pro mě velmi obtížné
mluvit do tmavé obrazovky plné iniciál studentů, neviděla jsem jejich reakce,
nebyla jsem si jistá, jestli rozumí látce. Většinou jsem si sama připadala
přinejmenším jako blázen.
Vypnutá kamera může způsobit nemalé problémy v mezilidské komunikaci.
Uvědomila jsem si však, že s vypnutou kamerou často počítáme i v našem
duchovním životě. Jsme přesvědčeni o tom, že si můžeme „vypnout kameru“ a žít
podle vlastní vůle, případně si myslíme, že si Bůh vypnul kameru a na hřích ve
světě se „nedívá“.
Žalm, ze kterého pocházejí úvodní verše, je toho zářným příkladem. Žalmista
desátého žalmu v úvodních verších nejprve vyjadřuje své zoufalství (Hospodine,
proč jen stojíš v dáli, v dobách soužení se skrýváš? Žalm 10,1), avšak nakonec
dochází k poznání Boží svrchovanosti a moci (Ty však vidíš trápení a hoře.
Shlédneš a vše vezmeš do svých rukou. Bezbranný se spoléhá na tebe, sirotkovi
poskytuješ pomoc. Přeraz paži svévolníka, paži zlého. Jeho svévoli vypátráš, nic ti
neunikne. Žalm 10, 14–15).
Ano, Bůh má vše ve své svrchované moci. Není na světě nic, o čem by nevěděl a
co by neviděl. Je Králem navěky a navždy a nic neunikne Jeho spravedlivému
soudu (viz závěr Žalmu 10). Zodpovědný přístup k životu mezi bližními je však
očekáván i od Jeho učedníků. Nejen, když jsme mezi věřícími, ale především mezi
nevěřícími. Závěrem tedy dvě výzvy pro náš duchovní život: zůstaňme online a
nevypínejme si své kamery.
A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní – nikoli jen v mé přítomnosti, ale
nyní mnohem více v mé nepřítomnosti – s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své
spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.
Filipským 2, 12–13
MS Smilovice

„Člověk je tím, kým je na svých kolenou před Bohem, a ničím víc.“
Robert Murray McCheyne, 19 st.
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Rachab riskovala, když u sebe schovávala Jozuovy zvědy. Cítila bázeň před Bohem. Rachab žila život z víry.
,,Nevěstka Rachab věřila, a proto přátelsky přijala vyzvědače a nezahynula s nevěřícími.”
Židům 11, 31
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Jasno až polojasno, beze srážek. Denní teploty
21/23 °C. Slabý vítr. Slunce vychází v 05:03 a
zapadá v 20:40. Bio: 1 - mírná zátěž

Snídaně: sladký rohlík, jogurt, kakao, čaj
Přesnídávka: ovoce
Oběd: krupicová polévka s vejcem, kuřecí řízek, vařené
brambory, mrkvový salát s jablky
Svačina: oplatek
Večeře: chalupářská pomazánka, chleba, čaj

Vítězný volejbalový tým Zkuszymy to

Když Martin trefí smeč v ziymiokách

Když jdeš na oběd a potkáš ankety

Co udělal letošní evangelista na fotbalovém
turnaji??
- zaMICHAL s pořadím
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