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Anselm Grün & Tomáš Halík

Svět bez Boha
Ateismus jako druh náboženské zkušenosti

Nakladatelství Lidové noviny, 2017

preklad: Lukáš Motyčka

• Tomáš Halík:Mrtvý Bůh

• 14

Možná se obě skupiny sebejistých sobě navzájem podobají – sebejistí nevěřící i sebejistí věřící Boha
nehledají.

• 14

Nie sche často nacházel třetí cestu mezi dvěma jednostrannostmi, hledal neprobádané území „mimo“,
„za“ – mimo dobro i zlo, mimo náboženství i ateismus v jejich tradiční podobě. Jindy se snažil extrémní
rétorikou vyvažovat hrozící neprohlédnutou jednostrannost a zdánlivou samozřejmost jednoho z ex-
trémů. V době hlásající „pravdy dne“ osvícené světlem rozumu zdůrazňoval „pravdu noci“ – času, kdy
je svět hluboký, hlubší, než se zdál být během dne: „Nesmí všechno v přítom¬nosti dne být vysloveno.“.

• 15

Nie schův pomatenec nepřišel, aby vyvracel víru v Boha a hlásal ateismus, nýbrž spíše přináší diagnózu
ateismu. Ukazuje jeho tragickou stránku a tragické důsledky. Za tajemstvím zmizení Boha, kterého už
nikdo nehledá, se skrývá zločin, zločin nad všechny zločiny, vražda Boha. Je to zločin s tragickými kos-
mickými důsledky: Zhaslo slunce jistot, ztratili jsme orientaci, padáme do prázdného prostoru. Řítíme
se do temných dálek, pryč od slunce, do chladu nicoty, daleko od všech sluncí.

• 16

(…) Naše racionalita, věda, ideály pokroku a demokracie, víra v rozum, vědu a morálku, ba sama gra-
matika naší řeči je stínem, pozůstatkem Boha. Naše hodnoty a ideály stojí na půdě pevných základních
pravd, jejichž byl metafyzický Bůh garantem. Ale tyto jistoty, tento pevný řád pravdy a dobra, jistoty
o tom, co je dobré a co je zlé, co je pravda a co je iluze, omyl či lež – to vše bylo smrtí Boha otřeseno.
To vše stálo na předpokladu, který už neplatí, to vše smrtí Boha ztratilo svou půdu pod nohama – je to
třeba poslat do říše minulosti a stvořit nové hodnoty a nové bohy. Tak pravil Nie sche.

• 17

To, že je Nie schovo dílo plné protikladů, je spíše jeho silnou stránkou. Nie sche věděl, že každý náš
pohled je už interpretací, ovlivněnou jedinečnou – ale také nutně omezenou – perspektivou, z níž se
každý z nás na svět a události dívá. „Mám na všechno dva názory.“, říkával.

• 18
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Setkám-li se s člověkem, který tvrdí, že nevěří v Boha, vždy mu kladu otázku: Jaký je onen Bůh, v něhož
nevěříš? Co tě vede k tomu, že v něho nevěříš? A dovedeš si představit pod pojmem Bůh ještě něco jiného
než to, co popíráš?

• 18

Nie sche odmítal boha-dobráčka, „boha pouhého dobra“; toužil po Bohu, který by byl práv celku skuteč-
nosti, paradoxům života, nejen pochopitelnému světu dne, nýbrž i jeho stránce temné a tragické. Cožpak
nemohl přesně takovou představu Boha nalézt v Bibli, zejména v knize Job?

• 20

(…) Na cestě víry, je-li to víra živá, bývají „temné noci“ – a že jsou i dějinné okamžiky, kdy lidé zakoušejí
„kolektivní temné noci duše“, okamžiky, v nichž otázka „Kam se poděl Bůh?“ zdaleka není pošetilá.

• 20

(…) Mezi „nevěřícími“ jsou jak sebejistí propagandisté ideologie dogmatického ateismu, tak lidé, kteří
bolestně prožívají „temnou noc“ Boží skrytosti.

• 20

(…) Protikladem víry není nutně ateismus, nýbrž idolatrie, modloslužba, absolutizace relativních hod-
not. Je-li „ateismus“ kritikou teismu, určitého pojetí Boha, pak může věřícího užitečně upomenout na
to, že každý lidský pojem ve vztahu k Bohu je jen „prstem, ukazujícím na Měsíc“, a ne Měsícem samým.
„Si comprehendis, non est Deus.“ – „Můžeš-li něco pochopit, pak věz, že to není Bůh.“, učil svatý Au-
gustin.

• 21

Spor víry s nevírou považoval Goethe za podstatu veškerých dějin. Dodejme znovu, že tento spor se
často odehrává uvnitř jednoho člověka. V naší době přibývá těch, které bychom mohli nazvat „simul
fideles et infideles“, lidí, v nichž okamžiky důvěry střídají chvíle skepse. Svět i život je ambivalentní
a mnohoznačný.

• 21

„Pascal“

• Je dostatek světla pro ty, kteří touží Boha spatřit, a dostatečná tma pro ty, kdo mají opačné přání.

• 22

(…) Militantní věřící i militantní ateisté často jen překřikují své vlastní nepřiznané a nezpracované po-
chybnosti.

• Anselm Grün: Duše zná ateismus

• 31

(…) Pochybnosti naši víru očišťují a zbavují ji všech příliš lidských projekcí.

• 34

Nevíra druhých lidí mne pokaždé přinutí se zabývat svou vlastní nevírou. Ve mně samém je vždy víra
spolu s nevírou. Když nevíru ze své duše vypudím, začnu se vůči nevěřícím lidem chovat nepřátelsky.
Začnu je odmítat, začnu s nimi bojovat, dívám se na ně svrchu a myslím si, že jsou slepí, hloupí a sobečtí.
Je to proto, že se sám nechci nechat znejistit nevírou druhých. Je ale přece důležité brát argumenty lidí,
s nimiž mluvíme a kteří se považují za ateisty, vážně. Vždy jsou to argumenty, které zná i moje vlastní
duše. A ani já je před sebou nemohu jen tak zamlčet. Musím se jim postavit čelem. Když tak učiním,
nepodaří se jim můj obraz Boha narušit, pouze ho promění. Víru v Boha nelze považovat za nějaké
vlastnictví, které nám zůstane navždy zachováno. O víru musíme neustále zápasit. Musíme se sami sebe
neustále tázat: Kdo je pro mě Bůh? Co je Bůh? Jak to že v něj věřím? A v co věřím, když mluvím o Bohu?
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• 35

(…) Při své službě lidem slýchávám o nekonečném utrpení, které se často zdá nesmyslné. Nabízí se
otázka: Co mi pomůže, když se budu modlit k Bohu? Neodvrací Bůh ode mne tvář? Že by neměl Bůh se
světem a vším utrpením nakonec co dělat? Že by ho utrpení vůbec nezajímalo? Pak čtu Bibli a zmíněné
otázky se mi vracejí. Čtu příběh o utrpení Pána Ježíše, o jeho smrti na kříži i jeho zmrtvýchvstání. A ne-
nacházím žádnou logickou odpověď na otázku, proč existuje utrpení. Ale tím, že se znovu potkávám
s trpícím Ježíšem, se přede mnou zcela novým způsobem otevírá tajemství Boží. Tuším, že sám Bůh
s námi trpí. Není tím, kdo trůní někde nahoře a nad vším „panuje“. Skrze svého syna Ježíše sám vstou-
pil do utrpení tohoto světa. Trpí s námi v našem utrpení.

Samozřejmě mě neustále napadá také námitka, že je vše pouhá projekce a iluze. Za tyto námitky jsem
vděčen. Varují mě totiž, abych do Boha unáhleně nepromítal své infantilní touhy po domovu a emočním
přístřeší, po ochraně a lásce, abych si z Boha nedělal náhražku mateřské a otcovské lásky. Bůh totiž není
pouze tím, u koho nalézám domov, u koho se cítím v bezpečí a vítaný. Bůh je také tím, koho neznáme,
je tajemstvím, které nepochopíme. Bůh je pro mne pravdou, která mne vždy znovu konfrontuje s mou
vlastní pravdou. Když se potkávám s Bohem, setkávám se vždy také se sebou samým a se svou vlastní
pravdou, která někdy není moc příjemná. Cítím, že kdybych Boha odmítl, odmítl bych tím také odpověd-
nost za své vlastní bytí a svalil bych na druhé lidi svou odpovědnost za tento svět. Bůh je pro mne tedy
vždy takovým Bohem, který mne vyzývá k činu, který mne staví do světa, za nějž mám převzít odpověd-
nost. A Bůh je pro mne ovšem také tím, kdo se přede mnou pokaždé skryje. Proto také nemohu Boha
vlastnit a sebejistě tvrdit, že ho mám. Přese všechno ale od své otevřenosti vůči Bohu neupustím.

• Tomáš Halík: Obejmout ateismus

• 38

Svět je přepestrý, složitý a ambivalentní, a proto připouští mnohé výklady včetně pohledu víry i ateismu.
Člověk musí volit – a je to dobře; kdybych žil v jednoduchém a jednoznačném světě, který by připouštěl
jen jediný výklad, nepochybně bych se v něm nudil a byl bych v pokušení vrátit vstupenku do takového
světa.

• 39

Chesterton – a pak další angličtí autoři, Graham Greene, Dorothy L. Sayersová a C. S. Lewis, později
k nim přibylo dílo kardinála Johna Henryho Newmana a poezie Gerarda Manley Hopkinse – mně umož-
nili objevit křesťanství jako náboženství paradoxu a katedrálu katolické dogmatiky jako pokladnici, v níž
je stále co objevovat. Dogma křesťanství přestalo být pro mne strašákem, přestal jsem dogma považo-
vat za symbol strnulosti a překážku svobodného myšlení. Začal jsem je vnímat jako plod dramatického
vývoje a duchovních zápasů, výlety do dějin dogmatu a studium vývoje křesťanství jsem prožíval jako
fascinující intelektuální dobrodružství.

• 39

(…) Anglický menšinový katolicismus byl prost onoho triumfalismu rakousko-uherského katolictví,
který několika dřívějším generacím Čechů znechutil církev a náboženství.

• 40

U Chestertona, stále překvapujícího objevitele nových významu „ohromných maličkostí“ všedního dne,
břitkého polemika a ironického kritika zdánlivě samozřejmých názorů a předsudků moderní doby, jsem
oceňoval také jeho humor. Smysl pro humor jsem vždy pokládal za neklamný projev duchovního zdraví
a zdravé spirituality.

• 40

Mnoho křesťanů v postkomunistických zemích utrpělo „kulturní šok“ při setkání s církví na Západě.
V církvi, vystavené tlaku pronásledování, vládla vzájemná solidarita, názorové rozdíly či kritiku do
vlastních řad jsme instinktivně vytěsňovali do nevědomí. Teologická pluralita v církvích západního světa
(a kritičnost vůči církevním autoritám včetně papeže) mnohé křesťany v našich zemích zaskočila. Ti, kdo
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už neuměli žít bez nepřítele, si do prostoru, uvolněného pádem komunismu, okamžitě dosadili nového
nepřítele, „západní liberalismus“.

• 49

Lidé, kteří mají skutečně hluboce zažitý a promyšlený svůj životní názor, ho většinou nepotřebují stále
křečovitě obhajovat, bojovně propagovat a neustále napadat jeho odpůrce. Křečovitá bojovnost a ne-
snášenlivost charakterizuje naopak ty, kteří jsou v nitru zmítáni vlastními nevyřešenými a potlačenými
pochybnostmi. Nejsou schopni a ochotni se svým pochybnostem vystavit, proto je promítají na druhé,
druhé obviňují z „kacířství“ a perverzního smýšlení – a nepřipustí si, že ve skutečnosti bojují se svými
vlastními „stíny“.

• 49

Kamínek v botě se zdá vždy větší a ostřejší, než když ho pak vyhodíte na cestu.

• 49

Polský filozof a katolický kněz Józef Tischner říkával, že nepotkal nikoho, kdo by přestal chodit do
kostela proto, že si přečetl Marxův Kapitál, avšak zná mnohé, kteří tam přestali chodit, protože už
nemohli snést hloupá kázání svého faráře. Četba ateistických autorů – a přečetl jsem jich hodně – mou
vírou nikdy příliš neotřásla. Nad hloupými jsem se nudil nebo ironicky bavil, nad pronikavými, jako
jsou díla Nie schova a Sartrova, nebo nápaditými, jako jsou knihy Freudovy, jsem s vděčností přijímal
kritiku upadlých forem náboženství; nesouhlasil s nimi, pokud tuto kritiku neopráv-něně absolutizovali
a chtěli tak vyvrátit, „od-vysvětlit“ náboženství jako takové.

• 53

Když dnes doprovázím konvertity při prvních krocích jejich cesty víry, ptám se jich, co z velkého po-
kladu, kterým je křesťanství, stojí nyní v samém středu jejich osobní víry. Odpovědi jsou překvapivě
různé. Pro někoho tvoří těžiště víry představa Boha jako garanta smysluplného řádu světa, jako zřídla
krásy, které prosvítá skrze nádheru přírody; někdo byl osloven biblickými příběhy a poezií žalmů, pro
jiného je to osoba Kristova, jeho příběh a učení, kázání na hoře, výzva k odpuštění a lásce bez hranic,
jinému zas imponuje církev pluralitou svých podob, osobnostmi světců nebo byl zaujat živými svědky
víry, s nimiž se setkal. Připravuji je na to, že během let se občas těžiště víry mění, říkám jim, že je užitečné
se čas od času zeptat sám sebe, co je pro mne nyní v mé víře nejdůležitější, o co se mohu opřít a co zůstává
na okraji.

• 54

(…) Církev je pro víru velmi důležitá, vkládá naši osobní víru jako kamínek do mozaiky, poskytuje
kontext, chrání před jednostrannostmi a nebezpečím diletantismu „náboženských soukromníků“, nabízí
pevný základ, na němž je možné stavět, příběhy, na něž je možné navázat, schůdné cesty, po nichž
kráčíme bezpečněji a rychleji k cíli.

• 54

Když se ta podoba církve, k níž jsme se upnuli a v níž jsme se zabydleli, z nějakého důvodu otřásá,
anebo když se z nějakého důvodu otřásá náš vztah k ní, může se i naše víra ocitnout v riskantní situaci.
Znám řadu lidí, jejichž víra byla natolik zraněna bolestnými zkušenostmi z církevního prostředí, že se
z takového úrazu nevzpamatovala.

• 55

Poznal jsem vedle řady laiků také mnoho kněží, které traumatické zážitky a zklamání v církvi přivedly
buď k rozchodu s církví, anebo do stavu trvalé zatrpklosti. Naštěstí se mi tehdy, v první polovině de-
vadesátých let, podařilo vyhnout oběma těmto nešťastným vyústěním krize. Lék, kterého se mi dostalo,
mne nejen osvobodil od bolesti, kterou jsem cítil, nýbrž posunul mou víru i její reflexi, mé teologické
myšlení, hlouběji a blíže středu křesťanství – velikonočnímu příběhu. Sáhl jsem po textech karmelitán-
ské mystiky, zejména svatého Jana od Kříže, a později jsem pro sebe objevil duchovní cestu svaté Terezie
z Lisieux. Spisy svatého Jana, včetně komentářů Edithy Steinové, jsem znal už dříve, dokonce jsem o nich
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přednášel a citoval je v esejích, které jsem psal už dříve pro samizdatové časopisy během komunistického
režimu. Ale teprve zážitky, které se mne hluboce dotkly, mi otevřely daleko hlubší pochopení nauky
o temné noci, kdy jen žízeň po světle je naším průvodcem, kdy se dosavadní jistoty hroutí a ocitají ve
slepé uličce, kdy odumírají mnohé náboženské iluze a zůstává „nahá víra“.

• 56

(…) Jádrem křesťanství je velikonoční zvěst o kříži a vzkříšení, smrti a zmrtvýchvstání. S hlubokým osob-
ním vztahem ke Kristu víra křesťana stojí a padá; tento vztah nelze nahradit pouhou loajalitou k církevní
instituci a tradici. Člověk se musí dotknout dna, Ježíšova výkřiku opuštěnosti na kříži, aby se mohl vydat
na cestu k paprskům velikonočního rána. Zvěst o vzkříšení člověk patrně chápe úměrně tomu, jak byl
schopen dříve zakusit tmu Velkého pátku.

• 57

(…) Dětská víra, nesená důvěrou v rodiče či chráněná zvyky a obyčeji prostředí tradiční zbožnosti, ale
i prvotní horlivost a nadšení konvertitů musí jednou odumřít. Toto odumření může někdy být tiché
a takřka neznatelné, někdy je bolestné a dramatické, podobně jako je to s různým průběhem přechodu
z dětství do dospělosti. V tom přechodu od dětství do dospělosti víry se může vyskytnout hluboká
propast diskontinuity a je zřejmě mnoho lidí, kteří most přes tuto propast nenašli, jejichž víra ztroskotala,
nikdy se nestala dospělou.

• 57

(…) Mnohá infantilní náboženskost či náboženský fundamentalismus a fanatismus jsou podoby víry,
která nenašla most k přechodu do dospělosti nebo která se zalekla oné temnoty a hloubky na cestě.

• 58

Kromě arogantního „vědeckého ateismu“ komunistické ideologie či „postulatorního ateismu“ zbytně-
lého lidského ega („Kdyby byl Bůh, jak bych snesl, že nejsem bohem!“) existuje i „ateismus bolesti“: Rád
bych věřil, ale bolestná zkušenost se zlem ve světě nebo v mém vlastním životě mi to nedovoluje.

Myslím, že právě tento druh ateismu si zasluhuje z naší strany zcela jiný přístup než bojovný, vírou
a věřícími lidmi pohrdající ateismus. „Ateismus bolesti“ nemáme utloukat argumenty z apologetických
příruček, nýbrž obejmout jej, integrovat: ukázat, že křesťanská zkušenost víry také zná i tyto okamžiky,
že centrální příběh křesťanství, velikonoční drama, obsahuje i tmu Velkého pátku a Ježíšův výkřik opuš-
těnosti. Možná, že bolestný ateismus i velikonoční víra se dívají na tutéž horu utrpení, jejíž vrcholek je
zakryt oblakem tajemství, pou¬ze ji jinak interpretují. Jsem přesvědčen, že ke zralosti víry patří schop-
nost pojmout a zahrnout beze strachu i tyto polohy lidské existence (…).

• Tomáš Halík: Žít s hypotézou Boha – anebo bez ní

• 64

I když se většina obyvatel zemí pod komunistickou vládou nikdy s komunismem neztotožnila a ide-
ologii režimu nevěřila, přece se mnohé myšlenkové stereotypy uhnízdily v „kolektivním podvědomí“
a dlouhodobě přežívají i po pádu komunistických režimů. Často – a zejména ve vztahu k nábožen-
ství – můžeme i od lidí, kteří se za komunisty nikdy nepovažovali, ještě dnes slyšet fráze, které jsou
bezmyšlenkovitou, neuvědomělou ozvěnou komunistické propagandy.

• 66

Tvrdá slova na adresu nejrůznějších negativních rysů církve zaznívala vždy také z úst lidí hluboce
věřících, ano, i mnoha světců (…).

• 66

Rozšířený lidový „ateismus“ v postkomunistických zemích je jen v okrajových případech bojovný, spíše
volně přechází v apateismus, náboženskou lhostejnost. Konvenčnímu masovému „ateismu“ i apateismu
se dobře daří v klimatu, které bychom spíše mohli označit za „náboženský analfabetismus“ – naprostou
absenci jakýchkoliv seriózních znalostí a autentických zkušeností v oblasti náboženství.
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• 68

Neztrácí se něco z náboženství, vtěsnáme-li ho do hranic „pouhého rozumu“ či redukujeme-li ho na
morálku? Může zdravá víra žít kdesi za hradbami města rozumu?

• 68

Podobně jako víra a ateismus, tak i agnosticism měl a má mnoho podob. Na jedné straně škály je ucti
vé zmlknutí před tajemstvím: zde se agnosticismus blíž hluboké tradici negativní teologie, vyrůstající
z křesťanské mystiky: O Bohu nemůžeme říci co je, nýbrž jen to, co není. Na druhé straně škály je nezá-
jem o náboženství, protože to, co se vymyká kompetenci rozumu a vědecké racionality, není přece vůbec
hodno seriózní pozornosti. Z této krajní podoby agnosticismu pak vyrůstá apateismus, který se nábožen-
ství a křesťanské kultuře vzdálil natolik, že o ně ztratil veškerý zájem.

• 69

(…) Svět komunismu v mnohém kopíroval církev, snažil se její dogmata a její obřady nahradit svými,
a pokud se týká inkvizice a honů na čarodějnice, v těchto věcech komunismus předčil a zdokonalil vše,
co tak rád zdůrazňoval při svém líčení dějin křesťanství.

• 72

Sekularizace znamenala odstup od tradiční církevní podoby křesťanství, ale nikoliv odmítnutí křesťan-
ství jako takového. Sekulární humanismus spíše absorboval mnohé hodnoty křesťanství a vtělil je do
nového kulturního kontextu. Sekulární humanismus je spíše „nechtěným dítětem“ tradičního křesťan-
ství než jeho antipodem a na jeho spory s církevní podobou křesťanství bychom spíše mohli uplatnit
některé psychoanalytické modely dynamiky rodinných vztahů než jednoduchý model sporu vědecké
racionality a náboženského tmářství. V sekulárním humanismu je mnohem více křesťanství, než si jeho
zastánci jsou ochotni připustit.

• 72

Častou podobu sekulárního humanismu nazývám „něcismus“ – a pokládám ji za „nejrozšířenější nábo-
ženství v našem kulturním prostoru“. Krédo tohoto náboženství (nebo chcete-li, náboženského diletan-
tismu, doma jednoduše sestaveného náboženství) zní: V Boha nevěřím, do kostela nechodím, ale „něco
je nad námi“.

• 73

V koncilní konstituciGaudium et spes je kodifikován nový postoj katolické církve k ateismu. Zatímco dříve
byli ateisté pro církev hříšníky a bludaři a za příčinu ateismu se pokládal bud morální deficit (ateista
nechce uznat Boha, aby nemusel přijmout jeho morální nároky), nebo intelektuální deficit (ateista není
schopen či ochoten pochopit a přijmout předkládané důkazy Boží existence), nyní se ateisté v povědomí
katolíků přiblížili „odloučeným bratřím“, s nimiž nás přes všechny rozdíly přece vždy také něco spojuje.
Za hlavní příčinu ateismu byl prohlášen špatný příklad křesťanů, jejich „anti-svědectví“.

• 74

(…) Dialog kardinála Ra ingera s Jürgenem Habermasem skončil oboustrannou shodou, že křesťanská
víra a sekulární humanismus se potřebují navzájem, aby si vzájemně pomáhaly překonávat své vlastní jed-
nostrannosti. Víra bez rozumu a rozum bez víry mohou být nebezpečné.

• 75

Benedikt XVI.

• V multikulturním prostředí, ve kterém se všichni nacházíme, vidíme, že čistě racionalistická evropská
kultura bez transcendentní náboženské dimenze není s to vstoupit do dialogu s velkými kulturami
lidstva, které všechny mají tuto transcendentní náboženskou dimenzi, která je dimenzí lidského bytí.

• 76

Hlavním nepřítelem křesťanské víry není ateismus [ ]ve smyslu odmítání určitých náboženských před-
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stav a teorií [,] nýbrž pověra, idolatrie, modloslužba; ty biblická víra vždy odmítala jako rouhání, hřích
proti víře. Kritický ateismus však v určité své podobě může mít ikonoklastickou roli, může být spo-
jencem víry v jejím zápase proti jejím karikaturám a náhražkám, proti lidským, příliš lidským obrazům
Boha, proti obrazům, které biblická víra zakazovala vytvářet a uctívat.

• 79

(…) Kdysi jsem pro sebe objevil křesťanství jako náboženství paradoxu. Jeho katolickou verzi jsem si zvo-
lil za svůj duchovní domov také proto, že oproti protestantskému „sola“ – jenom (jenom víra, jenom
milost, jenom Písmo) staví jakožto katolický princip nejen, ale i.

• 80

Na Pilátovu otázku „Co je pravda?“ neodpovídám relativistickou skepsí vůči pravdě, nýbrž poukazem
na nevyčerpatelnou hloubku a mnohobarevnost pravdy křesťanství: pravda Velkého pátku je jiná než
pravda velikonočního rána – a přece obé patří k pravdě života.

• Anselm Grün: Od náboženské necitelnosti až k hledání spirituality – komplikovaný obraz ateismu

• 85

(…) Existuje ateismus, který se brání příliš konkrétním představám Boha. Známe hledající ateismus,
který pátrá po tajemství člověka, po tajemství světa. Takový ateismus je veskrze otevřený vůči Bohu.
Brání se ovšem „přílišné“ konkrétnosti v obrazech Boha. Tento ateismus je pro každého křesťana per-
manentní výzvou k rozhovoru. A je dobře, že se pouštíme do diskuse s hledajícími ateisty. Nutí nás totiž
zabývat se kriticky svými vlastními obrazy Boha a hledat takového Boha, který obstojí i před otázkami
ateistů.

• 90

Když (…) hovořím s trpícím člověkem, nemohu mu jen tak ukvapeně sdělit, že utrpení má smysl a že
v utrpení se má člověk cítit Bohem milován. Pro toho, kdo trpí, jde o prázdná slova. Nejprve musím
společně s trpícím vydržet onu nesmyslnost jeho útrap, musím vydržet jeho beznaděj a vzdor, abych se
pak sám sebe mohl zeptat: Čím by mi v takové situaci byla víra? Mohl bych se přese všechno víry držet?
A co je to za Boha, který po mně chce, abych takové utrpení vydržel? Karl Rahner je toho názoru, že
musíme vydržet nepochopitelnost utrpení, abychom se mohli skrze ně pídit po nepochopitelnosti Boží.
Snad se potom někdy, jakmile odezní období zoufání a vzdoru, budeme umět v nepochopitelnost Boží
odevzdat a spolehnout se na to, že se v ní setkáváme s nepochopitelnou Boží láskou.

• Winfried Nonhoff

• 96

Celoživotní hledání je určitě namáhavé, je k němu třeba hodně odvahy, člověk při něm zažívá ztráty
i pocity osamocení, ale také křehká vítězství a osvobozující odpovědi. Ti, kdo se táží a hledají, většinou
neházejí bomby a popřejí i druhým na jejich cestě trochu jejich pravdy. Život v jeho fragmentech. Pravda,
s níž lze žít, se ukazuje být skládankou, zdá se být zábleskem. Její dokončení je stále v nedohlednu. Osvo-
bodit se, abychom hledali, zbavit se rozličných bůžků, (…) to je rozhodující krok, jak vystoupit z každo-
denní sebezahleděnosti, ze syté separace a ideologického chytráctví. Ti, kdo hledají, stále něco větří a cítí.
Užívají toho, co je jim blízké, znají tu sílu, která jim byla dána darem a která cestou stále narůstá, sílu,
kterou oprávněně pociťují jako božskou a která jim pomáhá vyrovnat se s propastmi lidského údělu.
Víra jako hledání krouží neustále okolo témat cesty a pravdy a života, která se navzájem objasňují.

• Anselm Grün: Tušit Boha

• 101

Položit otázku (německy „eine Frage stellen“) znamená v němčině doslova vyhrabat brázdu. Když se
v naší víře necháme skrze otázky znejistit, je to, jako bychom si nechali do pole své duše vyrýt brázdu.
Z této brázdy může vzejít nová setba. A naše víra může opětovně vzkvétat. Nezůstane uvězněna ve
starých kolejích. Neustále bude kypřena, aby nesla více plodů.
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• 102

Neměli bychom se (…) přestávat ptát. Už dítě nám neustále klade otázky. Když po něm rodiče něco
chtějí, ptá se: Proč? Když dítě něco pozoruje, ptá se: Proč je to tak? Proč to tak děláš? Proč je vůbec svět
takový? Kde přebývá Bůh? Co Bůh dělá? Co si myslí? Některé rodiče znervózňuje, že se jich děti stále na
něco vyptávají. Dětské otázky nám ale dokazují, že ptát se patří k základu našeho lidství. I jako dospělí
bychom neměli zapomínat se stále ptát. Pokud se ptáme, hledáme a zůstáváme živí. Kdo se ptát přestane,
ten ve svém nitru ustrne.

• 103

Člověk bude člověkem pouze tehdy, když se otevře něčemu, co ho převyšuje, když bude umět užasnout
nad krásou, nad tajemstvím východu a západu slunce, když se zastaví v údivu nad tajemstvím vodopádu
či duhy. Člověk, který se diví, je zvídavý. Touží prozkoumat věci, které ho udivují, chce jim porozumět.
Při svých pokusech porozumět bude ale narážet stále na nové zázraky a stále znovu se bude setkávat
s novými tajemstvími.

• Tomáš Halík: Náboženství a duchovně hledající člověk

• 106

Satan v roztomilé a moudré knížce C. S. Lewise Rady zkušeného ďábla se obává, že člověk, který opouští
svět jednoduchých hesel a začíná hlouběji uvažovat, se už ocitl v nebezpečném hracím poli Nepřítele
(Boha). Možná, že bychom mohli podobně říci, že kdo opravdu hledá a klade si otázky po hlubším
smyslu, už opustil tábor „nevěřících“ a nevrátí se do něj, i když třeba nenajde trvalé spočinutí v žádném
z příbytků, které mu nabízejí současné náboženské proudy a instituce. Už sama touha, která člověka
vede na cestu hledání, je možná víc než jen „předchutí“ víry; touha je dynamickou složkou víry. Víra
bez prvku touhy je chromá, ne-li mrtvá. Člověk žíznící po smyslu, pravdě a dobru už vstoupil na území
víry, už je blíže než jen v předsíni chrámu či na „nádvoří pohanů“. Možná, že Bůh přebývá raději v touze
srdce než v jistotách rozumu.

• 106

(…) Člověku, který si není jist, zda je věřící či nevěřící, bychom měli položit otázku, zda chce, aby Bůh
byl. Někdo si není jist, zda ví, co znamená tvrzení, že „Bůh existuje“, co přesně znamená slovo „Bůh“
a co znamená „existovat“ v případě Boha (a možná neví, že tuto nejistotu lidské zkušenosti klade Tomáš
Akvinský na sám počátek svého učení o Bohu) – nicméně horoucně touží po tom, aby Bůh byl.

• 107

Katolicismus více důvěřuje imaginaci a metaforám, protože klade důraz na Boží imanenci ve světě, na
analogii, na podobnost mezi stvořením a Bohem. Protestantismus zdůrazňuje Boží transcendenci, vzdá-
lenost, skrytost, nepodobnost mezi Bohem a světem, propast mezi Bohem a stvořením, včetně lidského
rozumu i touhy, vyhloubenou prvotním hříchem. Katolicismus nabízí lidské imaginaci bohatší zdroj in-
spirace, svět příběhů a svátostí, svící a kadidla, legend a ostatků, slavnostních průvodů i tichého přítmí
v chrámech s barevnými okny. Protestantismus střízlivě koriguje zbožnou fantazii a probouzí nás ze
zasnění do mrazivého a mlhavého času Boží skrytosti a vzdálenosti.

• 108

Vzhledem k tomu, že paradox spojení imanence a transcendence, Boží blízkosti i vzdálenosti, považuji
za podstatný rys křesťanství, nikdy jsem nechápal, proč by se tyto dvě mentality měly stavět proti sobě.
Jedna i druhá mohou být zavádějící pouze tehdy, když je navzájem od sebe odtrhneme. Kdybychom
se příliš upnuli na Boží imanenci, na Boží stopy ve světě, mohli bychom zapomenout, že jsou to pouze
odkazy a poukazy, že jsou „prstem ukazujícím na Měsíc, nikoliv Měsí¬cem samotným“, mohli bychom
propadnout idolatrii. Na druhé straně zas přílišná fascinace Boží vzdáleností a horlivý ikonoklasmus,
boření všech náboženských obrazů, představ a pojmů, nedůvěra k cestě lidského rozumu a srdce k Bohu
může cestou radikální „negativní teologie“ dovést až na sráz negace Boha samotného (…).

• 109
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(…) Na nejvzdálenějším pólu od středu víry nejsou ti, kdo o náboženství mluví s odporem a nenávistí,
nýbrž ti, kdo jsou vůči němu lhostejní, apateisté. „Kéž bys byl horký nebo studený!“, volá apokalyptický
Syn člověka v poslední knize Bible – vlažné vyvrhuje z úst.

• 113

Náboženství i technika mohou být použity k dobrému i ke zlému, zneužití jednoho i druhého není argu-
mentem proti náboženství ani proti technice, je však pádným důvodem k tomu, abychom oba fenomény
pečlivě studovali a byli si vědomi rizik spojených s tím, když se ocitnou v moci nezodpovědných, nepo-
učených či zlovolných lidí.

• Tomáš Halík: Cesta na hloubku

• 125

Rozum může pomoci obhájit věrohodnost víry, křesťanská víra je „rozumnou vírou“, křesťan nesmí
věřit proti rozumu a svědomí – avšak rozumové důvody pro víru nepostačují. Pouze lidská spekulace,
pouhý rozumový souhlas nemůže na-hradit víru, víra je vždy „darem milosti“.

• 126

Čím komplikovanější je svět, do kterého jsme posláni, tím více život z víry přestává být pouhým plněním
příkazů a zákazů a stává se podobnější umění – a vyžaduje stále víc i náročné umění tvořivé improvizace
v nezvyklých podmínkách a situacích.

• 130

Co si dnes šedesát až osmdesát procent lidí představuje pod pojmem Bůh, díky Bohu, neexistuje, napsal
jeden z největších katolických teologů dvacátého století, Karl Rahner. Ateistické kritice vděčí křesťanství
za očistu od rozšířených karikatur Boha.

• 130

(…) Lidé fascinováni svou vlastní silou, svým poznáním a mocí techniky, začali sami sebe klást na Boží
místo. Ale bouře tragédií dvacátého století odnesly jako ničivý vichr optimismus a sebejistotu lidského
sebezbožnění: ukázalo se, že Bůh v onom projektu nebyl. Člověk není Bůh a nemá si na něho hrát; ti,
kdo slibovali, že zařídí vlastními silami nebe na zemi, zpravidla ze země udělali peklo.

• 134

„Náboženství je kultura našeho vztahu k tomu, co je nedisponovatelné.“, napsal Hermann Lübbe. „Krize
náboženství“ v době moderny byla způsobena jistě i tím, že moderní člověk podlehl představě, že věda
a technika mu poskytuje moc disponovat vším, vzít přírodu i dějiny do vlastní režie. Dobře si pamatuji,
jak jsme ve škole v době komunismu zpívali píseň: „Poručíme větru, dešti, kdy má pršet, kdy má vát.“.
Tragické důsledky manipulativního přístupu k životu, přírodě a dějinám postupně vedly k vystřízlivění
z utopie samospasitelného pokroku a k poznání, že ne všechno, co můžeme (co dokážeme), také můžeme
ve smyslu smíme. Všechno můžeme, ale ne všechno prospívá, napsal už apoštol Pavel. Poznáváme, že
k velkému ideálu svobody je třeba přiřadit druhý, stejně důležitý pojem: odpovědnost.

• 134

William J. Hoye upozorňuje na to, že slovo odpovědnost (responsabilitas) nenajdeme ani v klasické, ani
ve středověké latině a že tento pojem je cizí středověkému křesťanskému myšlení. Teprve v „postkřesťan-
ském“ osvíceneckém myšlení, zejména v okruhu autorů americké ústavy, je tento pojem potřebný: je
totiž sekulární náhražkou určitého podstatného aspektu křesťanské víry.

• 135

Vykoupení, centrální pojem křesťanství, znamená osvobození, je to metafora vzatá z doby otroctví a vy-
kupování otroků.

• 136

Mnoho lidí zaměňuje v naší době svobodu se svévolí, liberalismus s libertinismem. To jsou dvě naprosto
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odlišné věci. Pravá svoboda je spojena s odpovědností – proto je tak náročná. Proto mnoho lidí tak rádo
volá po svobodě, ale mají-li skutečně ve svobodě vytrvat, ohlížejí se spíš po jistotách, které poskytoval
otrocký stav – vzpomeňme na ty, kteří se vydali na cestu pouští do zaslíbené země a pak vzpomínali na
„hrnce masa“ v egyptském otroctví – a nemuseli bychom pro příklady jít ani tak hluboko do minulosti.

• Anselm Grün: O zkušenostech s nepopsatelným

• 141

I les může být posvátným místem, kam smíme vstoupit pouze s mlčenlivou úctou. Mnoho lidí, kteří
chodí do přírody, má ještě cit pro posvátnost krajiny. Umlkají, když stanou na krásném místě. Dotýká
se jich nádhera krajiny ňpomlckaň síla a posvátno, které z ní vycházejí.

• 145

Nikdo z nás neprožívá skutečnost takovou, jaká je ve své podstatě, jde vždy už o její interpretaci.

• Anselm Grün: Proměna – společná cesta věřících a nevěřících

• 161

Mnozí křesťané, kteří neopustili domov, kteří se nadále drží přikázání církve a žijí správně, se podobají
staršímu synovi v podobenství. Často se snažíme žít podle ideálu, kterým je plnit Boží přikázání, plnit
jeho vůli. Ale naše zlost vůči ostatním lidem, kteří přikázání nedodržují, ukazuje, že nás naše poslušnost
neuspokojuje. Často se za tím skrývái strach ze života. Když tedy mladší syn žije, a tím nás upozorňuje
na náš vlastní stín, tedy potlačovanou touhu po životě, naplňuje nás to hněvem. Neuvědomělé motivy,
které vedou staršího syna, aby zůstal doma, choval se správně a byl poslušný, se odrážejí v jeho slovech
k otci: „Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mně jsi nikdy nedal ani kůzle,
abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění,
dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.“. Starší syn se neřídil otcovou vůlí z nezištných důvodů, chtěl si tím
zajistit uznání. V duchu očekával, že jej bude otec upřednostňovat, a tím jej odmění za to, že zůstal doma.
Za fasádou slušnosti můžeme cítit potlačované sexuální fantazie. Starší bratr vyčte mladšímu bratrovi,
že prohýřil své jmění s nevěstkami, ve vyprávění ale nenalezneme potvrzení tohoto detailu. Starší bratr
tedy mluví o svých vlastních fantaziích. Ve starším bratrovi tak evangelista Lukáš popisuje i naše stinné
stránky, které se často schovávají za fasádou zbožnosti.

Starší bratr je tedy pro nás věřící pověstným nastaveným zrcadlem: Věříme snad v Boha pouze proto,
abychom se cítili víc v bezpečí a našli úkryt, aby se nám dařilo lépe? Je naše víra pouze výrazem stra-
chu ze života, strachu žít naplno, což neumíme jednoduše ovládnout? Držíme se své víry proto, že se
nechceme vyrovnávat se svými pochybnostmi, či ze strachu, že bychom se zapotáceli? V každém z nás
se schovává takový starší bratr, který chce zůstat pěkně doma, u krbu a víry, nikoliv však proto, aby
svou víru prohluboval a aby neustále hledal, nýbrž aby se přidržoval jistoty a povyšoval se tak nad
druhé. Agresivita staršího bratra nám ukazuje stinné stránky naší víry. Každý máme v sobě víru i nevíru.
I ve starším bratrovi dřímá touha mladšího bratra vydat se do světa a užívat si. Tuto touhu však často
potlačujeme a pak velmi příkře odsuzujeme lidi, kteří se za ní vydali a opustili úzké stěny víry. Můžeme
nakonec říci, že tím pravým věřícím je mladší syn. Postavil se své nevíře čelem, prošel po všech cestách
života a pak v sobě objevil víru, která ho přivedla zpět k opravdovému životu, která mu ukázala jeho
opravdovou podstatu, pomocí níž doputoval sám k sobě. Od mladšího bratra bychom se my věřící měli
naučit vždy znovu a znovu vyrážet na cestu k sobě samým, a tedy k naší opravdové podstatě. Pokud se
budeme schopni jako on opět shledat sami se sebou, budeme také na dobré cestě ke shledání s Bohem.

• Tomáš Halík: Nevěřící ve mně – můj přítel

• 166

Ruský fyzik Nalimov kdysi napsal, že pochopení provázejí tři emocionální citoslovce: „Aha“ – když
človek rozluští problém svým rozumem, „O“ – když zmlkne v úžasu před tajemstvím, a „Ha-ha“, když
pochopí vtip.
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• 168

Křest a dar víry je jako semeno – a jak víme z Ježíšova podoben-ství i z vlastní zkušenosti, osud rostliny
závisí na kvalitě půdy, do níž je sazenice vložena, a ovšem i na naší péči a zalévání.

• 168

V životě nastává čas, kdy ze své dětské víry nebo prvotního nadšení konvertity prostě vyrosteme, jsou
nám malé a těsné jako dětské boty nebo šaty na první ples tanečních hodin. Ježíšova chvála dětí byla
bohužel mnohdy vykládána jako výzva k trvalé infantilitě; Ježíš nás však vyzývá, abychom znovu ob-
jevili dětskou bezprostřednost, bezelstnost a otevřenost, abychom se tím znovu stali podobnými dětem,
nikoliv abychom dětmi trvale zůstali.

Pokud ve všech oblastech svého života, vnímání a poznání člověk přirozeně roste a mění se, avšak
jeho „náboženství“ zůstává pietně uchráněno všech změn, pak ten člověk ho dřív nebo později shledá
„nekompatibilním“ s celkem svého života a naloží s ním tak, jako se sentimentálně uchovávanou kra-
bicí dětských hraček, které se však při nejbližším stěhování musí zbavit. Zrno v takových případech
odumřelo, avšak nepřineslo žádný užitek; takovému člověku v krizi duchovního růstu patrně nikdo
nedovedl ukázat, že existuje také jiná, dospělá a zralá víra.

• 172

Bible nám ukazuje, že Bůh miluje ty, kteří s ním zápasí.

• 175

Víra, která neosvobozuje od strachu, ale strach naopak vzbuzuje, je démonická, zvrácená.

• 176

Jsou chvíle hrůzy a jsou chvíle krásy, kdy na jazyk člověka, ať už je jeho názor na Boží existenci jakýkoliv,
vstoupí spontánně jméno Boží: Můj Bože, jaká hrůza! Můj Bože, jaká krása! Nemyslím, že v takových
chvílích „bereme jméno Boží nadarmo“. Od čeho máme v jazyce toto slovo, než abychom jím pojmeno-
vali to, co má sílu se dotknout hloubky našeho srdce, rozechvět nás nebo námi otřást?

• 181

Některé otázky a pochybnosti volají po studiu a promýšlení a můžeme někdy i poměrně rychle najít
odpověď. Ale jsou i otázky, které musíme jako Maria „uchovávat ve svém srdci“, nechat je v nitru pomalu
zrát jako plod v těle matky. V životě víry se setkáme s „problémy“, které je třeba řešit, i s tajemstvím,
které je třeba nechat zrát.

• Anselm Grün: Neznámý Bůh, Pavlovo kázání na areopagu

• 196

Způsob, jakým Pavel s řeckými filozofy rozmlouvá, je i pro nás dnes poučný. Na jedné straně musíme
být na vrcholu doby. Jako křesťa¬né a teologové potřebujeme hluboké filozofické vzdělání, abychom se
mohli bavit s nevěřícími naší doby pomocí argumentů. Nemůžeme odmítnout ateismus pomocí levných
gest. Musíme se pokusit mu porozumět, vystihnout jeho námitky a současně je rozvíjet dál.

• 197

Křesťané i ateisté by měli společně bojovat proti podobným pochybným formám víry. Co jim v tomto
zápase pomůže, je rozum. Víra má zapotřebí vnitřního pouta s rozumem. Když se víra absolutizuje,
když se povýší nad rozum, začne se chovat absolutisticky a slepě. Člověk se pak schovává za vůli Boží
a nezajímá ho, že je tato Boží vůle svévolí a že je často pouze projekcí vlastní vůle a pocitů méněcennosti.
Víra potřebuje dialog s rozumem, aby se nestala iracionální.

• 198

Rozhovor o Bohu mezi křesťany a ateisty by se neměl soustřeďovat pouze na otázku, jestli Bůh existuje,
či nikoliv. Tak tuto otázku vůbec nemůžeme formulovat. V takto položené otázce se už totiž určitý obraz
Boha předpokládá. Bůh je v ní obsažen jako něco, co se vyskytuje, co existuje. Ale teologie nám říká,
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že Bůh není žádné „jsoucno“ (ens), nýbrž samotné bytí (esse), které je základem všeho. Rozhovor by
měl tedy spíše směřovat k otázce: Jak chápu svět? Jak chápu lidi? Lze svět vysvětlit čistě vědecky nebo
pokaždé, ať se dotýkám čehokoliv, ať promýšlím cokoliv až ke konci, narazím na tajemství, které mě
přesahuje? Toto tajemství nazýváme my křesťané (společně s Karlem Rahnerem) Bůh. Ateisté nechávají
jeho pojmenování otevřené.

• Anselm Grün, Tomáš Halík, Winfried Nonhoff: Když se obejme víra s nevírou

• 206

Tomáš Halík

• Všechny ty lidské představy [o Bohu] mají v sobě přirozeně něco lidského, tedy podmíněného dobou
a lidskou osobní zkušeností, odrážejí často také lidské fantazie, přání a obavy. Přesto je nelze re-
dukovat jen na projekce lidských obav a přání. Velké kulturní proměny a dějinné zkušenosti, jako byl
nástup moderní doby v časech Nie scheho a pak zkušenosti světových válek a holokaustu, vždycky
nějaké dosavadní představy o Bohu odnesou do minulosti, ale také často přinesou nové náboženské
zkušenosti. Ty se ale někdy vyjadřují i nenáboženským jazykem, jak je tomu často v naší době.

• 207

Tomáš Halík

• Boží místo v mysli jednotlivců i v kultuře nezůstává prázdné, na Boží trůn si pak často usedne někdo
jiný či něco jiného, co pak pro lidi hraje roli Boha. Něco relativního se zabsolutizuje, dochází k mod-
loslužbě, kterou Bible chápe jako nejhorší hřích. Vzpomeňme na uctívání diktátorů a diktátorských
režimů v nedávné době a někde ještě dnes. Chesterton tvrdil, že lidé, kteří přestali věřit v Boha, často
pak věří čemukoliv.

• 208

Anselm Grün

• Ten, kdo nechce mít Boha, se spíše odvrací od jeho příliš konkrétních obrazů. Raným křesťanům
přece také vyčítali ateismus, protože mluvili o Bohu jinak než ti, kdo uctívali své zděděné bohy,
o nichž panovala naprosto konkrétní představa. Pro křesťany je Bůh mimo veškeré obrazy. Odsunuli
stranou celý religiózní svět antiky a počali odkazovat k Bohu, jehož nelze znázornit.

• 210

Anselm Grün

• Starý zákon mluví o Bohu velmi lidským způsobem. Bůh se zlobí, žárlí, je však také plný dobroty a je
milosrdný. Všechno to jsou lidské vlastnosti. Velmi často máme dojem, jako by se tím Bůh polidšťoval.
Podobné představy musíme dnes opustit. Bůh je čirým bytím.

• 210

Tomáš Halík

• Co je podstatné na víře v biblickém smyslu, je to, že víra není jen soubor představ, „náboženské
přesvědčení“, nýbrž životní orientace, živý vztah k živému Bohu, odpověď na povolání a vykročení
na cestu (…).

• 210

Tomáš Halík

• Bible je psána lidským jazykem, vyjadřuje se v obrazech a obsahuje dějinně a kulturně podmíněné
představy, které nemůžeme nekriticky, prvoplánově a naivně akceptovat, musíme je interpretovat
a čas od času znovu „překládat“. Bibli je možné brát buď doslova, anebo vážně.
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• 211

Tomáš Halík

• Když se lidé dnes ptají, zda máme společného Boha s muslimy, odpovídám, že nejen s muslimy, ale
i s ateisty, motýly a horami. Jinak kdyby byl Bůh pouze „náš“, byl by to kmenový bůžek s omezenou
kompetencí, a nikoliv Stvořitel nebe i země, Pán všeho světa, viditelného i neviditelného. Bůh skrze
ty druhé nás neustále pře-kvapuje, říká: Jsem víc, než si můžeš myslet. Jsem ten, který jsem.

• 212

Anselm Grün

• Po své duchovní cestě musí jít každý sám. Potřebujeme ale také, aby nás podporovalo nějaké spole-
čenství, i když je toto společenství někdy úzkoprsé a my s ním máme problémy. Proto vždy povzbu-
zuji lidi, aby dále kráčeli po své duchovní cestě sami, aby ale zůstali otevřeni vůči kořenům, z nichž
vycházejí. A když si budou svých kořenů vědomi, otevřou se opět společenství církve, v níž jsme
nakonec všichni zakořeněni.

• 212

Tomáš Halík

• Už dávno křesťané věděli, že existuje nejen viditelná, ale i „neviditelná“ církev. Svatý Augustin učil,
že mnoho těch, kteří si myslí, že jsou uvnitř církve, jsou ve skutečnosti venku – a platí to i naopak.
Ruský teolog Evdokimov říkal, že víme, kde církev je, ale nevíme, kde není. Skutečné hranice církve
zná jen Bůh, proto nemá příliš smyslu spekulovat o tom, kdo a kdy je sku¬tečně mimo církev v onom
hlubokém mystickém smyslu.

• 212

Tomáš Halík

• Kdyby se církev obrátila zády k těm, kteří se k ní obrátili zády, stala by se sektou. Nejde o to, přilákat
je za každou cenu do existujících institucionálních a intelektuálních hranic dnes existující podoby
církve. Spíš jde o to, obohatit poklad víry i o zkušenost těchto „ztracených synů a dcer“, protože Bůh
pracoval a pracuje i v nich – dokonce často i v jejich revoltě.

• 214

Tomáš Halík

• Zralá víra musí mít trpělivost snášet otevřené otázky a šípy pochybností.

• 214

Anselm Grün

• Pochybnosti chrání víru před tím, aby si vystačila s pouhým systémem víry. Pochybnosti nutí víru,
aby neustále znova formulovala následující otázky: Co opravdu znamená, že věřím v Boha, že věřím
ve věčný život? Co myslím tím, když mluvím o Bohu? Pochybnosti jsou ostny, které mou víru pra-
videlně očišťují od projekcí a vlastních představ.

• 215

Tomáš Halík

• (…) Bůh k nám často přichází raději v podobě otázky než uklidňující odpovědi.

• 219

Tomáš Halík

• (…) Víra, která by se zřekla své sestry pochybnosti, neslyšela její kritické otázky, by se mohla zřítit
do pasti fundamentalismu a fanatismu nebo upadnout do bláta na mělčině povrchní věřivosti.
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