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preklad: Václav Frei a Jan Sokol

• mo o (Le res de voyage)

• 5

Promne existuje jen jediný způsob, jak žít: nabrat výšku, vystoupit tak vysoko, až se přes povrchní chaos
jednotlivosti, byť sebebolestivějších, otevře pohled na významnou pravidelnost určitého velikého údělu
lidstva. Vystoupit a prohlédnout – o to jsem se vždy sám pokoušel.

• Božské prostředí (1927)

• 7

Tato kniha se neobrací na křesťany, kteří jsou ve své víře pevně zakotveni a z obsahu knihy se nemají
čemu naučit. Je psána pro kolísající uvnitř i venku, to jest pro ty, kdo se církvi plně neoddávají, nýbrž
zůstávají na jejím okraji nebo se od ní vzdalují v naději, že ji překonají. V důsledku změn, které během
posledního století modifikovaly naše zkušenostní představy o světě a s nimi i mravní hodnotu mnoha
jeho prvků, tíhne „lidský náboženský ideál“ k tomu, zdůrazňovat jisté tendence a vyjadřovat se výrazy,
které budí na první pohled dojem, že už nejsou shodné s „křesťanským náboženským ideálem“. Tak
vzniká u těch, kdo díky své výchově nebo instinktu naslouchají především hlasům Země, jistá obava,
že budou sami k sobě nepravdiví nebo že se nějak oslabí, zůstanou-li na cestě evangelia. Cílem tohoto
eseje o životě nebo o vnitřní vizi je ukázat a takřka hmatatelně potvrdit, že tato obava je neopodstatněná,
neboť to nejtradičnější křesťanství, křesťanství křtu, kříže a eucharistie, může být přetlumočeno tak, že
obsáhne to nejlepší z aspirací naší doby.

• 9

Obohacení i neklid náboženskéhomyšlení naší doby vyplývá bezpochyby z toho, že kolem nás a v nás se
stále zřetelněji zjevuje velikost a jednota světa. Přírodní vědy nesmírně rozšiřují propasti času a prostoru
kolem nás a neustále objevují nové vazbymezi prvky vesmíru. Z nadšení nad těmito objevy v nás procitá
a nabývá tvaru celý svět přitažlivostí a jednotících sympatií, které jsou staré jako lidská duše, ale dosud
byly spíše sněním než prožitkem. Všude zároveň se objevují – u skutečných myslitelů v promyšlené
a nuancované podobě, u polovzdělanců ve formě naivní nebo pedantské – tytéž touhy po širší a lépe
uspořádané jednotě, tytéž předtuchy neznámých energií a jejich využití v nových oblastech.

• 13

Církev prohlašuje opravdu celý lidský život za schopný posvěcení, a to až do jeho „nejpřirozenější“
oblasti. „Ať jíte nebo pijete…“, říká svatý Pavel. To lze doložit celými dějinami církve. Obecný a prak-
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tický vliv církve ve svém úhrnu – od směrnic slovem nebo příkladem slavnostně vyhlašovaných papeži
a učiteli až k skromným všedním radám každého kněze ve zpovědnici – směřoval vždy k tomu, aby se
dodalo důstojnosti stavovským povinnostem, aby hledání přirozené pravdy a rozvíjení lidské činnosti
bylo povýšeno a proměněno v Bohu.

• 14

Křesťan je na základě nejposvátnějších článků svého kréda přesvědčen, že pozemská existence pokračuje
životem, jehož realita i radosti a bolesti jsou nesouměřitelné s nynějšími podmínkami našeho vesmíru.
K tomuto kontrastu, k této disproporci, jež by sama stačila nás znechutit nebo zbavit zájmu o Zemi, se
připojuje doktrína výslovného odsuzování nebo pohrdání světem zkaženým nebo pomíjejícím. „Doko-
nalost záleží v odříkání. Vše kolem nás je opovrženíhodný prach.“. Každou chvíli znovu čte nebo slyší
věřící tato strohá slova. – Jak je má uvést v soulad s druhou radou, kterou slyší zpravidla z týchž úst
a kterou v každém případě příroda vepsala do jeho srdce, že totiž má nevěřícím dávat příklad svědomi-
tosti v povolání, chuti do práce, ba dokonce být mezi prvními na všech cestách, které byly otevřeny
lidskou činností? Nechme stranou podivíny nebo lenochy, kteří pokládají za zcela zbytečné přispívat
k rozmnožování poznatků nebo k zvyšování blahobytu, jehož možností bohatě využívají, a účastní se
tak lidských úkolů „konečkem prstu“ (jak jim kdosi nevybíravě řekl). Existuje kategorie lidí (…), pro
něž uvedená nesnáz nabývá formy a důležitosti neustálého ochromujícího zmatku. Tito lidé, toužící po
vnitřní jednotě, se stávají obětí skutečného duchovního dualismu. Z jedné strany neklamný instinkt,
spjatý s jejich láskou k bytí a s chutí k životu, je přitahuje k radosti z tvorby a poznání. Z druhé strany
vyšší vůle, vůle milovat Boha nade vše, je vede k obavě ze sebemenšího rozdělení, ze sebemenší úchylky
náklonností. V nejduchovnějších vrstvách jejich bytosti pak probíhají protichůdné přílivy a odlivy, pů-
sobené přitažlivostí dvou soupeřících hvězd, o nichž jsmemluvili na začátku: Boha a Světa. Kterou z nich
bude možno uctívat nejvznešeněji?

Je nebezpečí, že konflikt skončí – podle sil a povahy jednotlivce – jedním z těchto tří způsobů: Buďto
křesťan potlačí svůj smysl pro hmatatelnou skutečnost a přinutí se věnovat pozornost jen věcem ryze
náboženským; bude se snažit žít ve světě divinizovaném tak, že z něho bylo vyloučeno co nejvíce pozem-
ských předmětů. Nebo znechucen ochromujícím vnitřním rozporem zcela opustí rady evangelia a roz-
hodne se vést takový život, jaký jemupřipadá lidský a pravdivý. Nebo konečně – a to je nejčastější případ
– vzdá se úsilí porozumět. V situaci, kdy nikdy nepatří plně Bohu a nikdy zcela věcem, kdy je nedokonalý
ve vlastních očích a neupřímný podle úsudku jiných, smíří se nakonec s rozdvojeným životem. (…)

Všechna tato tři východiska jsou z různých důvodů nebezpečná. Ať se člověk stane nevěrným sám sobě
nebo ať se znechutí nebo rozdvojí, je to výsledek vždy stejně špatný a je zcela jistě v rozporu s tím, jaké
bymělo být autentické působení křesťanství v nás. Proto nepochybně existuje čtvrtý způsob řešení prob-
lému. Je třeba pochopit, jak je možno sloučit lásku k Bohu se zdravou láskou k světu, úsilí o odpoutanost
s úsilím o rozvinutí, a dokonce jedno druhým živit, a to bez nejmenšího ústupku „přirozenosti“, nýbrž
z žízně po větší dokonalosti.

• 20

Protože dovršený svět (pléróma, jak říká svatý Pavel) je společenstvím osob (obcováním svatých), mu-
síme vztahy uvnitř tohoto společenství vyjadřovat analogiemi vzatými ze společnosti. Mnoho teologů
(úzkostlivějších než svatý Pavel) nepřiznává raději příliš reálný význam poutům, jež v mystickém Těle
vážou údy kHlavě. Chtějí se tak bezpochyby vyhnout materialismu nebo panteismu, jenž ohrožuje naše
myšlení, kdykoli k vyjádření mystických pojmů užíváme mocné, ale nebezpečné pomoci analogií z or-
ganického světa. Ale tato opatrnost se nesmí stát bázlivostí.

• 23

Mistři duchovního života znovu a znovu opakují, že Bůh chce pouze duše. Abychom těmto slovům
ponechali jejich pravou hodnotu, nesmíme zapomínat, že naše duše – jakkoli si ji naše filosofie před-
stavuje jako samostatně stvořenou – je ve svém vzniku a zrání neoddělitelně spjata s vesmírem, v němž
je zrozena. V každé duši Bůh v dílčím smyslu miluje a přivádí ke spáse celý svět, jejž tato duše shrnuje
zvláštním a nesdělitelným způsobem. Ale toto shrnutí, tato syntéza nám není dána úplná a hotová při
prvním probuzení našeho vědomí. Je naším úkolem, abychom svou činností a pílí shromažďovali její
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všude rozptýlené prvky. Práce vodní řasy, která ve svých tkáních soustřeďuje látky rozpuštěné v nepa-
trných množstvích v nezměrných vrstvách oceánu; píle včely, která vyrábí med ze šťáv rozptýlených po
tolika květinách – to vše je chabým odleskem neustálé činnosti, jíž jsou v nás zpracovávány všechny síly
vesmíru, aby dosáhly úrovně ducha.

• 24

Myslíváme si možná, že stvoření bylo už dávno dokončeno. Ale to je omyl. Stvoření pokračuje stále
nádherněji, a to v nejvyšších oblastech tohoto světa. „OMNIS creatura ADHUC ingemiscit et parturit.“
[„Všechno tvorstvo dosud sténá v porodních bolestech.“ (srv. Řím 8, 22)]. A my sloužíme tomuto dovr-
šování i nejskromnější prací svých rukou. To je vposledku smysl a cena naší činnosti. Na základě tohoto
vztahu mezi hmotou, duchem a Kristem přinášíme Bohu zpět tu část bytí, po níž on touží. A to ve všem,
co děláme. Každým svým dílem přispíváme – atomicky, ale reálně – k budování plérómatu, to znamená:
přispíváme něčím k dovršení Krista.

• 26

Jakýkoli můj vzrůst nebo vzrůst věcí, o nějž se přičiním, zvětšuje mou schopnost milovat a znamená
pokrok blahodárné Kristovy vlády nad vesmírem. Naše práce se nám obvykle jeví především jako pro-
středek, jak si vydělat denní chléb. Ale její poslední hodnota je mnohem vyššího druhu: skrze ni v sobě
zdokonalujeme subjekt božského sjednocení; a skrze ni také jistým způsobem, totiž ve vztahu k sobě,
zvětšujeme božský výsledek tohoto sjednocení, našeho Pána Ježíše Krista. A proto můžeme – jsme-li
křesťany – směřovat k předmětu své práce jako k otevřené cestě za nejvyšším naplněním svého bytí, ať
jsme umělci, dělníci nebo vědci, nebo jakákoli jiná je naše lidská úloha. Skutečně, bez přehánění nebo
výstřelků v myšlence nebo výrazech, pouhé srovnání nejzákladnějších pravd naší víry a zkušenosti nás
vede k tomuto zjištění: Boha můžeme nevyčerpatelně dosahovat v úhrnu své činnosti. A tento div di-
vinizace lze srovnat jen s jemností, s níž se tato metamorfóza uskutečňuje; neboť při ní není ani v nej-
menším porušována dokonalost a jednota lidského úsilí.

• 27

(…) Bylo by možno se obávat, že přijetím křesťanských perspektiv se v zásadě vážně naruší ekonomie
lidské činnosti. Nesměřuje hledání a očekávání nebeského království k tomu, aby odvedlo lidskou čin-
nost od jejích přirozených úkolů nebo aby přinejmenším úplně zastínilo zájem o ně? Teď chápeme, proč
tomu tak nemůže a nesmí být. Bůh a svět se před našima očima právě vzájemně spojili v oblasti čin-
nosti. Ne, Bůh neodvádí předčasně náš pohled od díla, která nám sám uložil, vždyť se nám ukazuje jako
dosažitelný právě prostřednictvím tohoto díla. V jeho mocném světle neblednou podrobnosti našich
pozemských cílů, neboť důvěrnost našeho spojení s ním je závislá právě na tom, jak přesně plníme i ty
nejmenší úkoly. Měli bychom si neúnavně zvykat na tuto základní pravdu, až pro nás bude tak běžná
jako vnímání tvarů nebo čtení slov. Živý a vtělený Bůh námnení vzdálen, nenímimo hmatatelnou oblast,
nýbrž očekává nás v každém okamžiku naší činnosti, v díle přítomného okamžiku. V jistém smyslu je
přítomenna špičceméhopera,mého rýče,mého štětce,mé jehly –mého srdce amémyšlenky. Posledního
cíle, k němuž v hloubce směřuje má vůle, dosáhnu právě tím, že dovedu až do posledního přirozeného
konce to, čím jsem právě zaměstnán – tah pera, úder, steh.

• 29

(…) Díky stvoření a ještě více díky vtělení nic zde na Zemi není profánní pro toho, kdo umí vidět.

• 29

V církvi vidíme nejrůznější sdružení, jejichž členové se věnují dokonalému uskutečňování té či oné dílčí
ctnosti:milosrdenství, odříkání, nádheře obřadů,misiím, kontemplaci. Proč by v ní tedy neměli být i lidé,
kteří by se věnovali úkolu dávat svým životem příklad posvěcení každého lidského úsilí? Lidé, jejichž
společným náboženským ideálem by bylo přivádět k plnému a vědomému výrazu božské možnosti
a požadavky, skryté v kterémkoli pozemském zaměstnání? Slovem: lidé, kteří by se na poli myšlení,
umění, průmyslu, obchodu a politiky věnovali tomu, že by plnili základní úkoly, jež tvoří samu kostru
lidské společnosti, v tom vznešeném duchu, jaký tyto úkoly vyžadují?

• 35
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(…) Pokud jde o skutečnost, jasnost a nádheru konečného cíle, k němužmáme směřovat i tím nejmenším
z našich činů, jsmemy, učedníci Kristovi, nejšťastnější ze všech lidí. Křesťan ví, že jeho úkolem je zbožšťo-
vat svět v Ježíši Kristu. Proto u křesťana tento proces, který žene lidskou činnost od ideálu k ideálu,
k předmětům čím dále stálejším a univerzálnějším, dosahuje díky zjevení svého nejplnějšího rozpětí.
A proto odpoutání prostřednictvím činnosti by u křesťana mělo dosáhnout největší účinnosti.

• 49

Jako umělec, jenž dovede využít kazu kamene, který otesává, nebo bronzu, který odlévá, aby dosáhl
ještě vybranější linie nebo krásnějšího zvuku, tak i Bůh, aniž by nás ušetřil našich částečných smrtí nebo
smrti konečné, jež tvoří podstatnou část našeho života, přetváří tyto skutečnosti a včleňuje je do lepšího
plánu – pokud se na něho v lásce spoléháme. Nejen naše nevyhnutelná neštěstí, ale i naše chyby, i ty
nejdobrovolnější, mohou být zahrnuty do této proměny, pokud jen jich litujeme. Pro ty, kdo hledají
Boha, není všechno bezprostředně dobré: ale všechno je schopno se dobrým stát (…).

• 49

(…) Prozřetelnost přeměňuje pro své věřící zlo v dobro třemi hlavními způsoby: Buďto nezdar, s nímž
se setkáme, odchýlí naši aktivitu k vhodnějším předmětům nebo vhodnějšímu oboru, i když stále na
úrovni lidského úspěchu, o nějž usilujeme. Tak je nám představován Job, jehož nové štěstí bylo větší
než původní. – Jindy, a to častěji, nás utrpěná ztráta donutí hledat uspokojení našich zklamaných tužeb
v oblasti méně materiální, bezpečné před červy i rzí. Životy svatých, a obecněji vzato životy všech os-
obností vynikajících inteligencí nebo dobrotou jsou plny těchto případů, kdy vidíme člověka vycházet
zušlechtěného, přetaveného a obnoveného ze zkouškynebo i pádu, který homusel – zdálo by se – navždy
oslabit nebo srazit k zemi. Neúspěch hraje v takovém případě roli výškoměru pro letadlo nebo snad ještě
lépe zahradnických nůžek pro rostlinu. Usměrňuje i naši vnitřní mízu, uvolňuje nejčistší „komponenty“
našeho bytí tak, abychommohli stoupat výše a příměji. Nezdar, a to i morální, se tak mění v úspěch, jejž
– ať je jakkoli duchovní – zakoušíme zkušenostně. V případě svatého Augustina, svaté Maří Magdalény
nebo svaté Lidwiny nikdo neváhá si pomyslit: „Felix dolor“ nebo „Felix culpa“. Takže až potud stále ještě
„chápeme“ Prozřetelnost. Ale jsou obtížnější případy (a ty jsou právě nejběžnější), kdy naše moudrost
je zcela v koncích. Na každém kroku vidíme jak v nás, tak okolo nás taková umenšení, která se ne-
zdají být vyvážena zlepšením na žádné úrovni dostupné našemu chápání: předčasná úmrtí, nesmyslná
neštěstí, oslabení postihující nejvyšší oblasti našeho bytí. Pod takovými ranami se už člověk v žádném
pozitivním smyslu nepozvedá: mizí nebo zůstává žalostně oslaben. Jak se mohou stát pro nás dobrem
i tato umenšení, jež nejsou ničím vyvážena, která znamenají smrt v přesném slova smyslu? Právě zde
se projevuje třetí způsob, jímž Prozřetelnost působí v oblasti našich umenšování, způsob nejpůsobivější
a nejvíce posvěcující.

Bůh již přetvořil naše utrpení tím, že je nechal sloužit našemu vědomému dovršení. V jeho rukou se síly
umenšování viditelným způsobem staly nástrojem, který láme, přitesává a uhlazuje v nás kámen, jenž
má zaujmout určité místo v nebeském Jeruzalémě. Ale učiní ještě více, protože události, které se v našem
životě zkušenostně projevují jako čistá ztráta, se působením jeho všemohoucnosti, která se sklání k naší
víře, stanou bezprostředním činitelem spojení, do něhož s ním toužíme vejít.

Sjednotit se znamená v každém případě vyjít ze sebe a částečně zemřít v tom, co milujeme. Ale musí-li
tato anihilace v druhém – jak jsme přesvědčeni – být tím úplnější, čím větší je ten, k němuž se připoutá-
váme, jaká může být její hranice, jde-li o naše spojení s Bohem? – Postupné rozrušování našeho sobectví
„automatickým“ rozšiřováním našich lidských perspektiv (…), ktoré je doprovázeno postupnou spiri-
tualizací našich tužeb a naší ctižádosti pod účinkem určitých nezdarů – to vše jsou nepochybně velmi
reálné formy té extáze, která nás má vzít nám samým a podřídit Bohu. Nicméně účinkem této první
odpoutanosti je, že přenáší centrum naší osobnosti až k posledním hranicím nás samých. Když dospě-
jeme k tomuto nejzazšímu bodu, můžeme mít dojem, že v nejvyšším stupni patříme sami sobě – svo-
bodnější a aktivnější než kdy jindy. Neprošli jsme ještě kritickým bodem naší excentrace, našeho obratu
k Bohu. Je třeba učinit ještě další krok: ten, který nás zbaví vší opory v nás samých – „Oportet ilium crescere,
me autem minui.“ [„Je třeba, aby on rostl a já abych se zmenšoval.“ (srv. Jan 3, 30)]. Ještě nejsme ztraceni
sobě samým. Co uskuteční tuto definitivní přeměnu? Právě smrt.

Smrt je sama o sobě nevyléčitelná slabost tělesných bytostí, v našem světě ještě komplikovaná vlivem
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prvotního pádu. Je pravzorem a souhrnem těch umenšování, proti nimžmusíme bojovat, aniž od tohoto
boje můžeme očekávat osobní, přímé a bezprostřední vítězství. A veliký triumf Stvořitele a Vykupitele
spočívá podle křesťanského chápání v tom, že právě to, co je samo v sobě univerzální silou umenšování
a zničení, přeměnil v podstatného činitele oživení. Bůh násmusí v jistém smyslu vyhloubit a vyprázdnit,
vytvořit pro sebe prostor, má-li do nás delinitivně proniknout. A aby nás mohl asimilovat, musí nás
znovu a znovu brát do ruky, musí nás přetavit, musí rozbít molekuly našeho bytí. Otevřít nás až na
dno je úkolem smrti. Skrze ni podstoupíme očekávané odloučení. Ona nás přivede do stavu, který je
organicky nezbytný, má-li na nás sestoupit božský oheň. A tak její neblahá moc rozkládat a rozpouštět
bude zapojena do té nejvznešenější z činností života. To, co svou vlastní povahou znamená prázdnotu,
mezeru, návrat k mnohosti, může se v každé lidské existenci stát plností a jednotou v Bohu.

• 55

O zlu, jež by mě zasáhlo vinou mé vlastní nedbalosti nebo chyby, bych neměl právo si myslet, že je
navštívením Božím. S Boží vůlí (v podobě spjaté s mou pasivitou) se mohu setkat v každém okamžiku
teprve na hranici svých sil, tam, kde veškerámá činnost směřující k lepšímu bytí (k lepšímu bytí v normál-
ním lidském smyslu) je stále pohlcována silami, jež mě chtějí zastavit nebo obrátit zpět. Pokud nedělám
všechno, co mohu, abych pokročil vpřed nebo odporoval, pak nejsem v bodě odpovídajícím Boží vůli,
nepodřizuji se Bohu tak, jak bych se podřídit měl a jak on si to přeje. Jestliže však mé úsilí je statečné
a vytrvalé, setkám se s Bohem navzdory zlu, hlouběji než se zlem; probiji se Bohu vstříc; a v tomto
okamžiku optimum mého „spojení v rezignaci“ nezbytně (podle své podstaty) splývá s maximem mé
věrnosti lidskému úkolu.

• 56

(…) Co je pro křesťana lepší, aktivita nebo pasivita? Život nebo smrt? Růst nebo umenšování? Rozvíjení
nebo omezování? Vlastnění nebo odříkání?

(…) Proč oddělovat tyto dvě přirozené fáze jediného úsilí a stavět je proti sobě? Tvou základní povinností
a touhou je být sjednocen s Bohem. Ale abys mohl být sjednocen, musíš především být – být sám sebou,
tak úplně, jak jen možno. Nuže, rozvíjej se tedy a zmocňuj se světa, abys byl. Až toho dosáhneš, pak se
zřekni sám sebe a přijmi umenšování, abys patřil druhému. To je dvojjediný příkaz úplné křesťanské
askeze.

• 60

Člověk může a má užít nějakého pokání k tomu, aby si podřídil své nižší síly a učinil je svobodnými.
Může amá se obětovat, když si toho vyšší zájemžádá.Ale nemáprávo se umenšovat jen pro umenšování.
Dobrovolné zmrzačení, byť i chápané jako cesta k vnitřnímu osvobození, je zločinemproti bytí a křesťan-
ství je výslovně odsoudilo. Církev zcela jednoznačně učí, že je naší povinností jako Božích tvorů snažit
se žít stále více, žít nejvyššími oblastmi nás samých, v souhlase s tužbami nynějšího života. To jediné se
týká nás. Všechno ostatní přísluší moudrosti Toho, který jediný může dát zrod jinému životu z jakékoli
formy smrti.

• 63

(…) Příliš často je kříž předkládán našemu uctívání ne jako vznešený cíl, jehož dosáhneme tím, že pře-
konáme sami sebe, nýbrž spíše jako symbol smutku, omezování, potlačování.

Tento způsob kázání o Ukřižování je v mnoha případech pouze výsledkem nešťastného užívání zbož-
ného slovníku, v němž ta nejzávažnější slova (oběť, usmíření) byla rutinou zbavena svého smyslu a jsou
nevědomky vyslovována lehkovážně a bezstarostně. Je to hra s formulkami. Ale tento způsob řeči na-
konec vyvolává dojem, že Boží království lze budovat pouze ve smutku, pouze tak, že se stavíme na
odpor lidským energiím a touhám, že jdeme proti nim. Navzdory slovní věrnosti není v podstatě nic
méně křesťanského než tato perspektiva. (…)

• 64

(…) Ukřižováním a smrtí [historického Krista,] této bytosti hodné klanění, ukazuje křesťanství naší žízni
po štěstí, že cíl stvoření nelze vidět v časných oblastech našeho viditelného světa, nýbrž že úsilí, které
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je od naší věrnosti vyžadováno, se musí dovršit teprve po totální přeměně nás samých a všeho, co nás
obklopuje.

Tak se postupně rozšiřují perspektivy odříkání, obsažené v životě samém. Na konci shledáme, že jsme
– jak to chce evangelium – úplně vykořeněni ze všeho smyslového na Zemi. Ale toto vykořeňování se
dálo postupně, v souladu s rytmem, který nás neodstrašil ani nezranil úctu, již dlužíme obdivuhodným
krásám lidského úsilí.

• 65

Ve svém úsilí o mystický život lidé často podléhali iluzi, že duše a tělo, duch a živá hmota stojí příkře
proti sobě jako dobro a zlo. Odhlédneme-li od určitých běžných výrazů, neschválila církev nikdy tuto
manichejskou tendenci.

• 67

(…) Čím by byl, Pane, náš duch, kdyby se nemohl živit chlebem pozemských věcí, kdyby ho neopájelo
víno stvořených krás, kdyby ho nesílily lidské zápasy? Jak ubohé síly, jaká bezkrevná srdce by ti přinášeli
tví tvorové, kdyby se předčasně oddělili od klínu, do něhož jsi je prozřetelně vložil? Ukaž nám, Pane, jak
můžeme hledět na tuto sfingu, aniž bychom se dali svést. Nauč nás pochopit – bez rafinovaností lidské
nauky, nýbrž v prostém konkrétním gestu, jímž jsi se vnořil do hmoty, abys ji vykoupil – tajemství skryté
ještě i zde, v lůně smrti. Svým bolestným Vtělením nám odhal duchovní moc hmoty a nauč nás horlivě
ji zachycovat pro tebe.

• 67

Představme si potápěče, který se snaží vynořit z mořských hlubin na denní světlo. Nebo si představme
horolezce, který vystupuje v mlze po úbočí hory k vrcholku zalitému světlem. Pro oba tyto muže je
prostor rozdělen do dvou oblastí s protichůdnými vlastnostmi: oblast za nimi a pod nimi se zdá stále
tmavší, zatímco oblast před nimi a nad nimi se stále více vyjasňuje. Jak patápěč tak horolezec mohou
dospět do druhé oblasti pouze výstupem, při němž užívají všeho okolo sebe jako záchytných bodů.
Kromě toho v průběhu tohoto úsilí je světlo nad nimi každým krokem jasnější; současně úsek, který už
prošli, přestává být pro ně oblastí osvětlenou a noří se do tmy. Zapamatujme si tyto různé rysy, neboť
symbolicky vyjadřují všechny prvky, jichž je nám třeba, abychom pochopili, jak se máme hmoty svatě
dotýkat a zacházet s ní.

• 68

(…) Jsme ponořeni do vesmíru, a tím je každý z nás umístěn do vrstev hmoty nebo na její svahy, na určité
místo, dané přítomnýmokamžikem světových dějin,místemnašeho narození a naším individuálnímpo-
voláním. A naším životním úkolem je, abychom stoupali ke světlu z tohoto počátečního bodu, ať je kdekoli
a ať je v jakékoli výšce, a abychom dosáhli Boha tak, že projdeme danou řadou stvořených věcí. Tyto věci,
přesně vzato, nejsou překážkami, nýbrž opěrnými body, jež máme překročit, mezistupni, jichž máme
využít, výživou, z níž máme čerpat, šťávou, již máme pročistit, prvky, jež máme vzít a uchvátit s sebou.
Podle naší výchozí polohy mezi věcmi, podle každého dalšího postavení, jež postupně zaujímáme, dělí
se tedy hmota vzhledem k našemu úsilí vždy na dvě oblasti: na oblast, kterou jsme již zanechali za se-
bou, k níž už se nemůžeme vrátit a k níž se nemůžeme upínat, aniž by to znamenalo sestup – to je oblast
hmoty vmateriálním a tělesném smyslu; a na oblast, jež se nabízí našímnovýmsnahámopokrok, o výzkum,
o dobývání a „divinizaci“ – to je oblast hmoty chápané v duchovním smyslu. A hranice mezi těmito dvěma
oblastmi je samou svou podstatou relativní a pohyblivá. Co je dobré, posvěcující a duchovní pro mého
bratra, který je na skalní stěně nížeji než já nebo vedle mne, může být pro mne špatné, zhoubné a ma-
teriální. Možná, že to, co jsem si právem dovolil včera, budu muset dnes odmítnout. A naopak, činy, jež
by byly těžkou nevěrností pro takového svatého Aloise Gonzagu nebo svatého Antonína, musímmožná
já vykonat právě proto, abych mohl stoupat ve stopách těchto světců. Jinými slovy, duše se může spojit
s Bohem teprve tehdy, až urazí svou určitou dráhu hmotou. Tuto dráhu můžeme chápat jako vzdálenost,
jež nás od Boha dělí, ale také jako cestu, jež nás s ním spojuje. Žádný člověk nežije tak, jak to chce Bůh,
pokud něco nezískal a něčeho nedobyl. Každý z nás má svůj Jákobův žebřík, jehož příčky tvoří řada
předmětů.Nechtějme tedy předčasně uniknout ze světa. Spíše se učme orientovat své bytí v proudu věcí;
pak místo zátěže, jež nás stahovala do propasti požitku a sobectví, pocítíme, jak se ze stvořených věcí
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odděluje blahodárná „komponenta“, jež nás právě popsaným postupem rozšíří, vytrhne nás z našich
malicherností a bude nás velitelsky pobízet, abychom rozšiřovali své perspektivy, abychom si odříkali
požitkářské radosti, abychom toužili po stále duchovnější kráse. Hmota, jež se z počátku zdála povzbu-
zovat k většímu požitku a menší námaze, stane se tak pro nás principem menší rozkoše a většího úsilí.

• 76

Panteismus nás svádí svými vizemi dokonalé univerzální jednoty. Ale kdyby byl pravdivý, dal by nám
v podstatě jen rozplynutí a nevědomí: neboť na konci vývoje, který chce panteismus odhalovat, se všech-
ny prvky světa ztrácí v Bohu, jehož vytvoří nebo jímž budou pohlceny. Naproti tomu náš Bůh dovádí
rozdílnost tvorů, jež v sobě soustřeďuje, až k nejzazší hranici. Vyvolení najdou ve vrcholném okamžiku
svého splynutí s Bohem naplnění své osobní dokonalosti. Jedině křesťanství tedy splňuje současně,
s právy myšlení i základní touhu celé mystiky: být sjednocen (to jest, stát se druhým) a přitom zůstat
sám sebou. Naše božské prostředí je přitažlivější než kterýkoli z bohů-světů, jejichž věčný svod v sobě
soustřeďuje, očišťuje a tím vyčerpává: „In omnibus omnia Deus“ („En pasi panta Theos.“) [„Bůh všechno
ve všem.“ (srv. 1 Kor 15, 28)] – ale je nicméně antipodem falešného panteismu. Do tohoto božského
prostředí se křesťan může vrhnout celým srdcem bez nebezpečí, že se jednoho dne stane monistou.

• 78

VBohu se můžeme ztratit pouze tak, že pokračujeme ve směru těch nejindividuálnějšich určení jednotlivých bytosti.
Podle tohoto základního pravidla můžeme vždy rozlišit pravou mystiku od jejích padělků.

• 78

Boží klín je nezměrný, „multae mansiones“ [„mnoho příbytků“ (Jan 14, 2)]. A přesto je v této nezměrnosti
pro každého z nás v každém okamžiku jediné možné místo, místo, k němuž nás vede neustálá věrnost
přirozeným i nadpřirozeným životním povinnostem. V tomto bodě, jehož dosáhneme pouze tehdy,
vyvineme-li maximální úsilí na každé rovině, se nám Bůh sděluje ve své plnosti. Až do tohoto okamžiku
nás božské prostředí sice obklopuje, ale pro nás existuje pouze neúplně nebo vůbec ne.

• 79

Pohan miluje Zemi, aby jí užíval a zcela se na ni omezil; křesťan proto, aby ji očistil a čerpal z ní sílu jí
uniknout.

Pohan usiluje o spojení se všemi smyslovými věcmi proto, aby z nich čerpal radost; lne ke světu. Křesťan
znásobuje své doteky se světempouze proto, aby spoutal energie, jež chce přivést do nebe, aby se vystavil
těm, jež přivedou do nebe jeho. Lne především k Bohu.

Pohan má za to, že člověk se divinizuje tím, že se uzavře do sebe; konečné gesto lidského vývoje na-
stane, když se jednotlivec nebo celek konstituuje v sobě. Křesťan spatřuje divinizaci v tom, že je ve svém
dovršení asimilován druhým; vyvrcholením jeho života je v jeho očích smrt ve sjednocení.

Pro pohana existuje univerzální skutečnost pouze potud, pokud se promítá na rovinu hmatatelného:
je bezprostřední a mnohotvárná. Křesťan využívá přesně týchž prvků, ale prodlužuje je podél jejich
společné osy, jež je váže k Bohu; a tím se svět pro něho sjednocuje, ač je plně dosažitelný teprve v koneč-
ném Středu svého dovršení.

• 80

Vstoupit do božského prostředí znamená najít Jedno potřebné: toho, kdo hoří a zapaluje všechno, co milu-
jeme špatně nebo nedostatečně; toho, kdo uklidňuje a zastiňuje svým žárem vše, co milujeme příliš; toho,
kdo utěšuje a shromažďuje všechno, co bylo naší lásce vyrváno nebo čeho se jí nikdy nedostalo. Dosáhnout
těchto vzácných oblastí znamená zakusit právě tak, že potřebujeme vše, i že nepotřebujeme nic. Všeho
je nám zapotřebí, neboť svět nebude nikdy dost veliký, aby poskytl naší chuti k činnosti prostředky,
jimiž můžeme uchopit Boha, ani aby naši žízeň po zakoušení uspokojil možností být dobyti Bohem.
A přece nám není zapotřebí ničeho; neboť jediná Skutečnost, jež nás láká, leží za vším tím průsvitným,
v čem se zrcadlí, a všechno to pomíjivé, co mezi námi a jí zmizí, slouží pouze k tomu, aby nám ukázalo
tuto Skutečnost v její nejčistší podobě. „Všechno“ pro mne znamená všechno i nic; všechno je pro mne
Bůh a všechno je pro mne prach. Obojí může člověk říci stejně pravdivě, podle toho, jak dopadá božský
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paprsek.

• 92

Je-li dovoleno trochu pozměnit posvátný výraz, mohli bychom říci, že veliké tajemství křesťanství není
přesně vzato zjevení, ale průzračnost Boha ve vesmíru.

• 99

Ne strohý determinismus hmoty a velkých čísel, nýbrž jemné kombinace ducha dávají vesmíru jeho
soudržnost. Pro toho, kdo věří, je nesmírná náhodnost a nesmírná slepota světa pouhou iluzí.

• 101

Bůh se neukazuje konečným bytostem jako nějaká zcela hotová věc, již je třeba obejmout. Znamená pro
nás věčné objevování a věčný růst. Čím více si myslíme, že ho chápeme, tím více se nám zjevuje jako jiný.
Čím více si myslíme, že ho držíme, tím více se stahuje zpět a táhne nás do hloubek sebe sama. Čím více se
mu blížíme veškerým úsilím přirozenosti i milosti, tím více zvyšuje – týmž pohybem – svou přitažlivost
pro naše síly a schopnost našich sil tuto božskou přitažlivost přijímat.

• 103

(…) Při správném vědeckém postupu má studium elementárních případů vždy předcházet snahu o zo-
becnění.

• 103

(…) Jakkoli mimořádně jsme navzájem spjati ve svém vývoji a svém dovršení in Christo Jesu, tvoří nic-
méně každý z nás přirozenou jednotku, jejíž odpovědnost a jejíž možnosti jsou nesdělitelné. Spásu nebo
zatracení připravuje každý sám sobě.

• 104

Věřící se musí starat o své vlastní posvěcení dříve, než se začne zabývat druhými (aby se mohl zabývat
druhými). Ne z egoismu, nýbrž na základě tohoto pevného a širokého přesvědčení, že každému z nás
uloženo přispět – nepatrným, ale nepřenosným podílem – k divinizaci celého světa.

• 114

Očekávání – napjaté, společné a činné očekávání konce světa, to jest východiska pro svět – je křesťanská
úloha par excellence a možná nejcharakterističtější rys našeho náboženství.

• Kněz (1918)

• 122

K tomu, aby Ježíš pronikl do nás, je třeba střídání práce, která rozšiřuje, a bolesti, která zabíjí; života,
jímž člověk roste, aby mohl být posvěcen, a smrti, která jej umenšuje, aby posvěcen byl.

• 130

Každá krajina, každý národ, každá sociální vrstva měla svého apoštola.

Já sám, Pane, bych chtěl svým velmi skromným dílem být apoštolem a – smím-li tak říci – evangelistou
tvého Krista ve vesmíru. Svými meditacemi, svým slovem, praxí celého svého života bych chtěl odkrýt
a kázat vztahy souvislosti, které z kosmu, v němž se pohybujeme, dělají prostředí zbožštěné vtělením,
zbožšťující společenstvím a zbožštitelné naší spoluprací.

Na základě čistě organických náklonností vnést Krista do nitra vyhlášeně nebezpečných, naturalistických a pohan-
ských skutečností – to je mé evangelium a mé poslání.

• 131

Všem slabým, bázlivým, dětinským a úzkoprsým v jejich náboženství chci připomenout, že Kristus pro
své tělo vyžaduje rozvoj lidstva; že tváří v tvář světu a pravdě existuje absolutní povinnost hledat a bádat.
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• Úvahy o obrácení světa (1936)

• 137

(…) Je-li tu tento konflikt mezi křesťanskou a moderní vírou, co máme dělat, abychom zachránili svět?

(…) První řešení by spočívalo v odmítnutí, odsouzení a (pokud možná) potlačení nového náboženství
jako ďábelského výplodu. Tato metoda byla skutečně vyzkoušena, ovšem s výsledky, které nemohly
být než vysloveně špatné. Pokus zastavit moderní hnutí je beznadějný, protože toto hnutí je spojeno
se samým vývojem lidského vědomí. Ale v tomto pokusu samém je také cosi nespravedlivého a pro-
tikřesťanského: ať jsou formy „víry ve svět“ jakkoli hodné odsouzení, přece vycházejí z nepopiratelné
věrnosti k životu – tedy k tvořivé činnosti boží – věrnosti, kterou je třeba respektovat. Hnutí, které
není ničím menším, než proměnou anima naturaliter religiosa [přirozeně zbožné duše] celého lidského
rodu, už také ve skutečnosti proniklo do samého křesťanství; tomu nebylomožno zabránit. Ani křesťané
v důslední ku vnitřní proměny v lidstvu, k němuž patří, už nemohou adorovat přesně tak, jako kdysi
před oním objevem prostoru a času. Odtud ona skrytá nespokojenost tolika věřících s takovou formou
křesťanství, která přímo vyžaduje, aby nedůvěřovali názorům a nadějím, které tito věřící nemohou ne-
sdílet. Odtud také jejich neklid ve víře, která se domnívá, že každé obnovení a rozšíření perspektiv
člověka ve vesmíru ohrožuje ji samu. Mnoho křesťanů začíná cítit, že obraz Boha, který se jim před-
kládá, už není důstojný vesmíru, který známe.

(…) Potom se tedy nabízí jiné, uspokojivější a účinnější řešení než „odsouzení“. Je asi takové: odhalit
a ukázat, že moderní „náboženství Země“ není v podstatě nic jiného než jistý elán směrem k nebesům,
který nerozumí sám sobě. Ty energie, které se zdály pro církev tak hrozivé, se potom naopak stávají
novým zdrojem, který může oživit starý základ křesťanství. Ne tedy odsoudit, ale pokřtít a asimilovat.
Je zřejmé, že rodící se svět (jediný, který něco znamená) by byl vlastně rázem obrácen, jakmile by se
uznalo, že nové božstvo, jež uctívá, je právě hlouběji pochopený Bůh křesťanství. Je taková konjunkce
dvou božských hvězd vůbec možná? Domnívám se, že ano (…).

• 139

Jsem přesvědčen, že věrná interpretace nových objevů vědy a myšlení vede legitimně ke spiritualistic-
kému, a nikoli materialistickému evolucionismu.

• 141

(…) „Universalizovat“ Krista je jediná cesta, jak pro něho zachovat podstatné atributy (alfa a omega)
v závratně vzrostlém stvoření. Má-li si křesťanství udržet své místo v čele lidstva, musí se rozvinout
v „panchristismus“, který není ničím jiným než do důsledků dovedenou představou mystického těla
a vztažením přívlastků, které již – především v oblasti společenské – přiznáváme Kristu Králi, na celek
vesmíru.

• 142

(…) Ta forma křesťanství, kterou kážeme, už není dosti strhující. Už námnerozumějí. Kolikrát jsem slyšel
od nevěřících se vší upřímností: „Kdybych se stal křesťanem,měl bych dojem, že jsem se ochudil.“. Jindy
zase: „Tolik potřebujeme nějaké jiné zjevení!“. Kristus, který nabízí nejen spásu „nadpřirozené“ duše, ale
i celé fyzické stavby, jež spolu podmiňuje duši, Kristus ne ztracený v oblacích, ale crčící energiemi světa,
do nějž se ponořil (…), Kristus, který neodsuzuje, ale zachraňuje moderní svět s jeho nadějemi – ten by
okamžitě přitáhl celou živou část lidstva. Jeho láska by se šířila tak, jak jedině se šíří pravé náboženství
– jako oheň.

K obrácení světa potřebujeme my křesťané víc misionářů; ale především musíme z celého svého lidství
znovu promyslet své náboženství.

• 144

Obrátit mohu jen to, co miluji: křesťan, který nesympatizuje plně s rodícím se světem, který v sobě
nezakouší aspirace a úzkosti moderního světa, který nenechává v sobě růst svůj lidský smysl, nikdy
neuskuteční osvobozující syntézu země a nebes, z nížmůže vyjít parusie vesmírnéhoKrista. Bude se stále
jen hrozit a bude odsuzovat takřka bez rozlišení všechno nové, aniž by rozeznal uprostřed poskvrnění
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a zla posvátné úsilí nového zrodu.

• 144

Myslím, že se svět neobrátí k nebeským nadějím křesťanství dřív, než se samo křesťanství napřed ne-
obrátí k nadějím této Země, aby je zbožštilo.

• Kristus zdroj evoluce (1942)

• 145

(…) Že člověk vznikl cestou evoluce (v nejobecnějším a přísně zkušenostním slova smyslu), to je dnes
pro vědu mimo jakoukoliv pochybnost. Je třeba jasně říci, že to je vyřízená otázka, takže další diskuse o ní
v různých školách znamená stejné maření času, jako ještě uvažovat o tom, že se Země nemůže točit.

• 148

Dokud se jednalo o strukturu hmoty a nesmírnost prostoru, nemusely poslední pokroky vědy zvláště
doléhat na klid věřících. Vztah těchto senzačních objevů nesmírných a nepatrných rozměrů vesmíru
k dogmatu evangelia nebyl tak bezprostřední, aby ho bylo ihned znát. V případě „humanizace“ jsou
důsledky docela jiné. Zde se poslání lidstva náhle a téměř bezmezně rozšiřuje o nový oddíl, lépe řečeno
o nový rozměr – o němž není v evangeliu žádná výslovná zmínka. Dosud se věřící naučil myslit, jednat,
pociťovat bázeň a vzývat v měřítku svého individuálního života a své individuální smrti. Jak nyní rozšíří, jak
vůbec může bez rozbití tradičních rámců rozšířit svou víru, svou naději, svou lásku do rozměrů zemské
organizace, která má trvat milióny let?

• 149

Vědecké perspektivy humanizace, dovedené až do nejzazších důsledků, vymezují na vrcholku antro-
pogeneze existenci posledního středu, posledního ohniska personality a vědomí, které řídí a syntetizuje
dějinný zrod ducha. Není tento „bod Omega“, jak jsem ho nazval, ideálním místem, odkud by měl zářit
Kristus, kterého uctíváme? Kristus, jehož nadpřirozené panství, jak víme, doplňuje fyzická moc, převlá-
dající v přirozených oblastech světa? „In quo omnia constant.“ [„V němž všechnomá své bytí.“ (Kol 1, 17)].
– Skutečněmimořádné setkání údajů víry s výsledky rozumu! Ze zdánlivé hrozby se stává podivuhodné
potvrzení. Nesmírný vzrůst člověka v přírodě se nejen nekříží s křesťanským dogmatem, ale doveden
do důsledku dává tradiční christologii novou aktuálnost a životnost.

• Úvahy o štěstí (1943)

• 168

Život se ustavuje a svou podstatou a strukturou vyvíjí jen dík nezměrné rozmanitosti svých prvků.
Každý z nás vidí svět a přistupuje k němu pod jiným úhlem, se sobě vlastním, nesdělitelným odstupem
a odstínem vitality. (Tato komplementární rozdílnost, mimochodem řečeno, zakládá biologickou hod-
notu „osobnosti“.) A tak musí vposledku každý z nás sám objevit svůj vlastní, nenapodobitelný postoj,
kterým bude v nejlepším souladu – totiž ve stavu šťastného míru – s vesmírem v pohybu kolem sebe.

• 169

(…) Chceme-li dosáhnout oblasti velkých a stálých radostí, musíme přenést pól své existence do toho, co
je větší než my. Buďte však klidní. To neznamená, že bychom musili dělat nějaké zvláštní a mimořádné
věci, abychom byli šťastni. Je jen třeba – ve vědomí živé solidarity s velikou věcí – dělat velkolepě ty
nejmenší věci; a to je v silách každého z nás. Připojit jediný sebemenší steh k velkolepé výšivce života.
Spatřit to vesmírné, jež se tvoří a jež nás přitahuje v srdci a v cíli našich nejmenších činností. Spatřit je
a přilnout k němu – to je konec konců ono velké tajemství štěstí.

• Úvaha o prvotním hříchu (1947)

• Chuť žít (1950)

• 182
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S postupemmoderní techniky amyšlení se bylomožno domnívat (zejména vminulém století), že období
či fázi náboženství máme již za sebou. A je zcela jisté, že mezi „vyznáními“ a „vírami“ došlo ve světle
a v ohni vědy k hlubokým proměnám a k energické selekci. A přece si začínáme všímat, že v otázce
mystiky nebylo experimentální vědění ani zdaleka jen ničivým plamenem. Právě naopak. Pokud jsem
se někde v předchozích úvahách nezmýlil, vynořují se náboženské síly z těžké zkoušky, kterou právě
prošly, jako nejpodstatnější pomoc pro fylogenezi lidstva. Neboť konečně jim, jako „živitelkám naší
víry“, připadá nadále úloha udržovat a rozvíjet energii, kterou si vyžadují nově objevené potřeby vr-
cholící antropogeneze – totiž zanícení pro vzrůst, chuť ke světu.

• 183

V našem okolí obchází jistý pesimismus s opakovaným tvrzením, že náš svět tone v ateismu. Neměli
bychom spíše říci, že to, čím svět trpí, je neuspokojený teismus? Říkáte, že lidé už nechtějí žádného
Boha. Jste si však zcela jisti, že neodmítají prostě obraz Boha příliš malého na to, aby v nás mohl živit
zájem žít dále a žít více – k čemuž konec konců míří každá potřeba adorace?

• Věda a zjevení (1955)

• Christikum (1955)

• 191

Jestliže nové humanismy dvacátého století odlišťují pod svým příliš nízkým nebem, pak dosud žijící
formy teismu – počínaje křesťanstvím – snižují naše lidství ve zředěné atmosféře příliš vysokého nebe.

• 191

(…) Starý Bůh zaměření vzhůru se dokonale spojuje s novým Bohem zaměření vpřed.

Skutečně v té chvíli, kdy je přestaneme izolovat a stavět do protikladu se vším, co se hýbe, v té chvíli, kdy
je s rozhodností „napojíme“ na tento svět v pohybu, nabývá křesťanství, ať se zdá moderním pohanům
sebe zastaralejší, okamžitě a v celém rozsahu své původní schopnosti aktivovat a získávat. (…)

• 192

Ještě omámen tím, co se mi zjevilo, rozhlížím se kolem sebe. Jak je to možné, že jsem jakoby sám, jediný,
kdo uviděl? Že na otázku nemohu uvést jediného autora, jediný spis, kde by se, jasně vyjádřena, objevila
ona podivuhodná „diafanie“, která – pro můj pohled – proměnila vše?

A jak je hlavně možné, že „sestoupiv s hory“, přes velebnost, kterou mám stále před očima, shledávám,
že jsem sotva o něco lepší, tak málo usmířen, tak neschopen vnést do svých činů, a tedy účinně sdělit
druhým tu úžasnou jednotu, do níž se cítím pohroužen?

Vesmírný Kristus? Božské prostředí?

Nejsem nakonec jen obětí vnitřního přeludu?

Často si kladu tyto otázky.

Ale vždy, když upadám do pochyb, zvedá se v mém nitru trojí vlna evidence, která mne zbavuje faleš-
ného strachu, že by mé „christikum“ mohlo být jen pouhým přeludem.

Je to především jasná koherence, kterou tento nevýslovný živel, toto nevýslovné prostředí, ustavuje
v mých myšlenkách a v mém srdci. Jistě, vím (až příliš…), jak přes náročný lesk svých myšlenek zů-
stávám sám v praxi od dokonalosti nepříjemně daleko. Ač formulována s takovými nároky, má víra ve
mně nepůsobí tolik skutečné lásky a klidné důvěry, kolik jich ve skromném člověku, který klečí vedle
mne, probouzí katechismus, jakému se učí děti. Ale vím také, že tato vytříbená víra, s níž tak špatně
zacházím, je jediná, která mne přesvědčuje – a nemohu pochybovat ani o tom, že je jediná, která bude
stačit „uhlířům“ a „stařenkám“ zítřka.

Je to dále evidence strhující, podmanivé síly takové formy lásky, která dovolujemilovat Boha nejen „celým
tělem a celou duší“, ale celým vesmírem v evoluci. Nemohu (…) dosud uvést ani jednu ať náboženskou
či laickou „autoritu“, u níž bych byl schopen až do posledního nalézt tyto myšlenky, a to ani o „kos-
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mické“, ani o „christické“ vizi. Jak bych ale mohl necítit (byť jen podle toho, jak se „mé myšlenky“ šíří)
blízkost těch, kteří od samého pomezí nevěry až po nitro klášterů myslí, cítí, či aspoň tuší přesně to, co
já? Skutečně povzbuzující vědomí, že jsem nic neobjevil sám od sebe, ale že prostě rezonuji tím, co za
daného stavu křesťanství a světa zní nutně v duších všude kolem mne. A v důsledku toho i povznáše-
jící vědomí, že to nejsem já, ani nejsem sám, ale celý zástup, „všichni“, v té míře, v jaké se v mém nitru
probouzí tep zítřejší lidské jednomyslnosti.

A konečně vědomí převahy – i když zároveň totožnosti – toho, co vidím, v poměru k tomu, čemu mne
učili. Ze samé své funkce nemůže ani dokonalost Boha, který nás přitahuje, ani podnětnost světa, s nímž
se spolu vyvíjíme, zůstat pozadu za tím, co si představujeme a co potřebujeme. V obou případech,
nechceme-li ovšem připustit pozitivní disharmonii v samé látce skutečnosti, tkví pravda ve směru ma-
xima. Pro století, v němž žijeme, poskytuje však (…) nejlepší možnost adorace Boha právě „christikum“,
které zároveň dává evoluci největší aktivační impuls. Co jiného to tedy znamená, než že tímto směrem
lidstvo nevyhnutelně tíhne a v tomto směru se dříve či později sjednotí?

A zde se náhle zcela přirozeně vysvětluje má osamělost, zdánlivá ojedinělost mého případu.

Po celé Zemi dnes v lůně nového duchovního ovzduší, jež vytvořilamyšlenka evoluce, vane láska k Bohu
a víra v svět: dva podstatné rysy budoucího lidstva, vybavené mimořádnou citlivostí vůči sobě navzá-
jem. Tyto dvě složky jsou všude „ve vzduchu“, většinou však nejsou obě zároveň dosti silné, aby se
mohly spojit v jednom subjektu. Čirou náhodou (povaha, výchova, prostředí, …) byl jejich poměr u mne
příznivý, a tak došlo samovolně k splynutí. Je ještě příliš slabé, než aby se mohlo šířit explozí, ale stačí,
aby prokázalo, že reakce možná je a že se řetěz jednou uzavře.

Nový důkaz, že pravdě stačí se jen jednou, v jediném duchu objevit, a nikdy už jí nic nemůže zabránit,
aby nepronikla a neroznítila vše.

• Tři svatební promluvy (1928, 1935, 1948)

• 197

Jsem přesvědčen, že tím, co dává stálost vesmíru kolem nás, není zdánlivá pevnost pomíjivých látek,
z nichž se tvoří hmotná těla, ale plamen organizovanosti, který od počátku prochází světem a šíří se
v něm.

• Novoroční promluva (1932)
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