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• 15
Existují otázky tak dobré, že je škoda kazit je odpověďmi. Existují otázky, které mají zůstat otevřeným
oknem. Tato otevřenost nemusí vést k rezignaci, nýbrž ke kontemplaci.

• 15
Bůh k nám přistupuje spíše jako otázka než jako odpověď. Možná, že ten, jehož míníme slovem Bůh, je nám
přítomen více tehdy, když se toto slovo zdráháme příliš rychle vyslovit. Možná, že je mu s námi lépe
v otevřeném prostoru otázky než v příliš sevřené úžlabině našich odpovědí, definitivních tvrzení, našich
definic a představ. Zacházejme nanejvýš zdrženlivě a opatrně s jeho svatým Jménem!

• 19
Slovo láska – podobně jako slovo Bůh – je typicky polysémantický výraz; těžko bychom našli v jazyce dvě
další slova, jimiž různí lidé míní tak různé věci.

• 19
Láska znamená sebepřekročení. A kammůže člověk radikálněji vykročit ze svého – zvláště dnes tak silného
–sebezaujetí než k „absolutnímu tajemství“ (tedy k Bohu) a do zneklidňující a ohrožující cizoty světa, který
mu nastavuje nepříznivou tvář (tedy k nepříteli)?

• 19
(…) Víra (v původním biblickém slova smyslu) není zastávání určitých názorů a „jistot“, nýbrž odvaha
vkročit do prostoru tajemství (…).

• 23
Ve svých knihách pojednávám o dialogu víry s nevírou, dialogu, o němž tvrdím, že není sporem dvou
„válečných táborů“, nýbrž že se odehrává uvnitř mnoha, velmi mnoha lidí. Snažím se přitom ukázat víru
(určitého typu) a nevíru (určitého typu) jako dvě různé interpretace, dva pohledy z různé perspektivy na
tutéž horu, zahalenou oblakem tajemství a mlčení.

• 24
(…) Na otázku, kdo je Bůh a kdo je náš bližní, nesmíme mít už předem hotovou odpověď, tuto odpověď
musíme stále hledat a zakoušet, jak se v procesu hledání horizont možných odpovědí stále rozšiřuje.

• 25
Láska, jak ji chápe evangelium, má pramálo společného s romantickým citovým vířením; jde o odvahu umřít
svému sobectví, zapomenout na sebe kvůli druhému, překročit sám sebe.
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• 26
Teologie má za povinnost přemýšlet o lásce, i když ví, že nakonec všechny její výpovědi musí zmlknout
v kontemplativním mlčení na prahu Tajemství.

• 28
(…) Bůh k nám nepřistupuje jako odpověď, nýbrž spíše jako otázka.

• 28
Postupně jsem se naučil číst Bibli tak, že v ní nehledám odpovědi, ale spíš otázky. Někdy se mi dokonce
zdá, že v celé hebrejské Bibli se Hospodin snad častěji ptá, než odpovídá. Na mnohé své otázky v Bibli
odpověď nenajdeme, anebo alespoň ne odpověď přímou a jasnou. Lidé často sahají po Bibli, aby v ní našli
odpověď na otázku, zda existuje Bůh. Jsou pak ale překvapeni, že ta kniha tuto otázku nejen neřeší, nýbrž
si ji vůbec neklade; neztrácí čas spekulativním „dokazováním Boha“, nýbrž nabízí v příbězích o lidech
možnost vstoupit do jejich zkušeností s Bohem.

• 30
(…) Kdo z nás má odvahu vystavit se Bohu, který ustavičně překračuje představy, které jsme si o něm
udělali, a tím nás nutí znovu a znovu přehodnocovat i naše mínění o světě a o sobě samých? Není divu, že
si lidé stále znovu raději vyrábějí bůžky (dříve z kovu a dřeva, dnes z idejí a představ), o nichž už jednou
provždy vědí, jak s nimi na tom jsou a co mohou od nich čekat.

• 31
(…) Copak tajemství Boha, zjevujícího se v (…) příbězích Bible i v paradoxech našeho světa a paradoxních
příbězích lidských životů, lze polapit do sítě nějaké „vědecké racionality“, do „pavučin rozumu“, jak je
nazýval Nie sche? Co můžeme o Bohu opravdu „vědět“ než to, že radikálně přesahuje všechno naše
vědění? Copak nás nenaučili už svatý Anselm, Pascal i Kant, že největším výkonem rozumu je poznat
a uznat hranice svého poznání?

• 32
Ježíšův učedník se nesmí bát kráčet po vodě. Nesmí se bát propasti otázek, přes které nevedou pevnémosty
definitivních odpovědí.

• 32
Kant, kníže racionalistů, vymezil hranice toho, co rozummůže říci s jistotou o Bohu; podle svých slov chtěl
„omezit rozum, aby udělal větší prostor víře“. Kierkegaard, rozumím-li mu dobře, nás inspiruje k tomu,
abychomomezili říši „náboženských jistot“ a uvolnili tím prostor pro víru jako odvážné, riskantní duchovní
dobrodružství.

• 32
Jsem přesvědčen, že tyto dvě otázky – „existuje Bůh?“ a „má láska smysl?“ – se nejen navzájem podmiňují,
nýbrž jsou vlastně jen jinak (v rámci jiné „jazykové hry“) vyjádřenou jedinou otázkou. Neznám lepší překlad
výroku „Bůh existuje“, než je věta „láska má smysl“. Prostorem verifikace těchto vět však není učebna
staré metafyziky (z níž nás Kant i Kierkegaard, každý jinými dveřmi, vyvedli), nýbrž život sám; kladnou
odpověď na tuto dvojotázku nelze dokázat, nýbrž jen ukázat, poukázat na ni svým vlastním životem –
dosvědčit ji.

• 37
Ježíšova otázka na kříži může být položena jen Bohu – a nikoliv my, nýbrž jen Bůh sám na ni může od-
povědět. Můžeme se ovšem ptát, jak tedy na tuto otázku Syna Otec odpověděl. Evangelium odpovídá
šifrou, slovem, které označuje něco, čemu apoštolově nerozuměli, když jim o tom Ježíš mluvil, a čemu –
přiznejme si – pramálo rozumíme i my dnes, totiž slovem „vzkříšení“. Před vážností tohoto centrálního
pojmu křesťanského vyznání nemůžeme couvnout ani do naivních představ o pouhém oživení mrtvoly
(vzkříšení není resuscitace a návrat do pozemského života), ani do laciné symbolizace (vzkříšení není jen
mytologické vyjádření víry, že „Ježíšovy myšlenky jsou věčně živé“).

• 39
Si eomprehendis, non est Deus – jestliže si o něčem mysliš, že to znáš, pak si buď jist, že to není Bůh, napsal
svatý Augustin. To platí i o Vzkříšeném Kristu, milujícím překvapení; jestliže si myslíš, že už ho nemusíš
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hledat a objevovat, pak se s ním nesetkáš. Apoštol Pavel si nikoliv náhodou na athénskémAreopagu vybral
jako vhodné místo ke kázání o vzkříšení oltář Neznámému Bohu.

• 42
Člověk se nemusí bát žádné krize; měl by se obávat jen toho, aby ho v krizi neoslepilo zoufalství (podle
Kierkegaarda „nemoc k smrti“), ztráta naděje.

• 43
Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh k našim otcům (Žid 1, 1), mnohokrát a mnoha způsoby mluvil a mluví
k nám a bude mluvit k našim dětem, protože lidské naslouchání a porozumění, hluchota a nechápavost,
chvíle procitnutí a osvícení a chvíle otupělosti a spánku, hodiny na hoře Tábor a hodiny v Getsemane se
neustále prolínají a Bůh je ve své komunikaci trpělivý a vynalézavý.

• 44
Nemohu se ubránit myšlence, že Boha příliš nezajímá, zda v něho věříme. Velmi mu však záleží na tom,
zda ho milujeme.
Nebo přesněji: Nezáleží tolik na víře v onom smyslu, jak se dnes tomuto pojmu často rozumí, totiž že věřit
v Boha znamená být přesvědčen o jeho existenci. Nemyslím, že naše spása závisí na našich náboženských
názorech, představách a přesvědčeních. Už svatý Tomáš Akvinský tvrdil, že nevíme, co znamená „být“
v případě Boha, neboť Bůh je jinak, než jsou věci. To, co Boha opravdu zajímá a podle čeho nás zřejmě bude
soudit, nejsou naše názory, nýbrž povaha a míra naší lásky. Jde mu nikoliv o víru ve smyslu „názorů“,
nýbrž o víru bytostně spojenou s láskou. Víra bez lásky je prázdná; ano, často pak bývá opravdu jen projekcí
našich přání a obav, v tom mají mnozí ateističtí kritici náboženství pravdu. (…)

• 45
Bůh vlastně nemůže být předmětem lásky, protože Bůh není předmět; předmětné chápání Boha vede k ido-
latrii. Boha nemohumilovat stejným způsobem, jakýmmiluji člověka, jakýmmiluji své město, svou farnost
či svou práci. Bůh není přede mnou, podobně jako přede mnou není světlo: nemohu vidět světlo, vidím jen
věci ve světle. Podobně nemohu vidět a představit si Boha. Ani víra ho „neukazuje“ („Boha nikdy nikdo
neviděl.“, tvrdí rezolutně sama Bible), vírou mohu „vidět“ jen svět „v Bohu“.

• 46
Pojem osoba si starověcí otcové církve vypůjčili z antického dramatu, kde osoba (prosopon, persona) zna-
menala masku, takže jeden herec, měnící masky, mohl tak „měnit identitu“, představovat různé osoby, byť
zůstával týmž člověkem. Starověcí teologové si vypůjčili tuto představu jako metaforu umožňující přiblížit
tajemství Trojice – jeden jediný Bůh má trojí „identitu“, „je jeden ve třech osobách“.

• 47
(…)Každámetafora, každý symbol, každá analogie je něčím, co zároveň odkrývá i zakrývá skutečnost, o níž
mluví. Běda nám, zapomeneme-li, že metafora je „jen“ metafora: místo hloubek teologie pak troskotáme
v bažinaté mělčině fundamentalismu.

• 47
Metaforický výrok „Bůh je osoba“ je nesmírně důležitý jako výpověď o tom, co Bůh není: není žádné amorfní
a pouze předmětné „ono se“. Pro užití a užitečnostmetafory osobymluví i zkušenostmodlitby, prostupující
celé duchovní dějiny lidstva, nejen dějiny křesťanství. Copak se lzemodlit k „neosobnímu principu“? Pojetí
Boha jako osoby nemůžeme jednoduše „odstranit“ ani zpochybnit, aniž bychom se pokusili je prohloubit:
Bůh je víc než osoba, Bůh je radikálněji „osobou“, než je člověk osobou.
Ale zde právě narážíme (jako tolikrát v teologii) na hranici lidského jazyka a představivosti: my lidé si
nedovedeme představit osobu zásadně jinak než jako lidskou osobu, individualitu. (…)

• 48
(…) Člověk je nápovědou toho, kým je Bůh, jenž člověka stvořil ke své podobě. Že člověk jemostem, věděl už
Nie sche. Není všakmostem k nadčlověku, konstrukcí, kterou se Nie sche snažil vyplnit prázdný prostor
po zabitém Bohu; je spíš mostem k tušení Boha. Po tomto mostě je nutno však našlapovat velice opatrně,
neboť vede přes hlubokou propast nekonečného rozdílu.
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• 48
IV. lateránský koncil (1215) definoval jednu nesmírně důležitou metodologickou zásadu teologického myš-
lení: Pamatujme, že všechnu analogii (podobnost) mezi Bohem a stvořením přesahuje jejich nekonečně větší
nepodobnost („maior dissimulitudo in tanta similitudine“). Tím byl definitivně zachráněn prostor pro „negativní
teologii“ v katolickém myšlení.

• 51
V Novém zákoně je sice slovo víra častější než slovo láska, avšak víra tam neznamená „uvěřit v Boží exis-
tenci“, nýbrž „uvěřit v Boží lásku“. Křesťanem se nestává ten, kdo si myslí, že „Bůh je“, nýbrž ten, kdo
uvěřil, že Bůh je láska.

• 54
Augustin (…) do základů křesťanského filozoficko-teologického myšlení vkládá a prohlubuje platónský
hermeneutický kruh (vzájemnou podmíněnost) mezi poznáním a láskou: Nemohu přece milovat to, co
neznám, a nemohu skutečně poznat to, co nemiluji. Láska bez poznání není opravdová láska a poznání bez
lásky není skutečné poznání. Víra také požaduje poznání, intelektuální reflexi – fides quaerens intellectum –,
avšak víra i poznání vyžadují a předpokládají lásku, a teprve v lásce docházejí svého naplnění.

• 60
C. S. Lewis

• Ze všech zlých lidí jsou nejhorší zbožní zlí lidé.

• 60
Pokud s náboženstvím zacházejí lidé, kteří opravdu nejsou lidmi čistého srdce, pak často podléhají pokušení
udělat si z náboženství nástroj svých špinavých úmyslů a ospravedlnění svých špinavých činů.

• 63
Boží skrytost je dnes patrně prvním slovem, jímž Bůh promlouvá (nebo přesněji: mlčí, neboť i mlčení je
významnou formou komunikace) k těm, kteří se po něm ptají. Není proto příliš překvapující, že mnozí
ztrácejí trpělivost čekat na jeho druhé slovo, stávají se ateisty nebo agnostiky; žijeme v kultuře netrpělivosti.

• 64
Jestli něco můžeme nazvat náboženskou zkušeností člověka pozdní moderny, pak je to zkušenost s Boží
skrytostí, s tím, že Bůh není evidentní skutečností. Teologie (zprvu nerada) se musela vzdát představy
Boha příliš blízkého, dlícího bezprostředně za kulisami přírody a dějin. Evoluční biologie znevěrohodnila
představu Boha jako bezprostřední mechanické příčiny příběhu, který nazýváme svět a život. Religionistika,
historiografie a literární věda vyvrátila obraz Boha bezprostředně diktujícího text Bible do pera svatopisců.
Zkušenost s tragédiemi nedávných dějin otřásla důvěrou v Boha, který by neustále bezprostředně dirigoval
orchestr lidské společnosti a okamžitě vylučoval hráče, kteří kazí harmonii dějin. Psychologie a neurologie
objevily svět nevědomých a také dříve nezkoumaných vlivů působících na vědomí člověka (a tedy i na jeho
náboženské představy), a tím vybledla představa Boha bezprostředně působícího „v duši“ člověka. Sociolo-
gie vědění ukázala, že všechny naše představy, včetně náboženských, nejsou bezprostředně vlity odkudsi
shůry do našeho vědomí, nýbrž obrážejí kromě jiného i četné rysy společnosti a dějinných chvil, v nichž
žijeme. Analytická filozofie nám připomíná, že smysl jakékoliv výpovědi, včetně náboženských výroků,
nemůžeme pochopit bezprostředně, tj. bez znalosti kontextu „jazykové hry“, do níž daná výpověď náleží,
a „životního způsobu“, z něhož vyrůstá.
Je-li Bůh, pak sídlí hlouběji, než se domnívaly dávné generace; je-li „první příčinou“ všeho, pak musíme kon-
statovat, že je hůře zjistitelný a „dokazatelný“, než se zdálo těm, kteří ještě nevěděli dost o složitém pralese
oněch „druhotných příčin“, které hýbají přírodou i člověkem a dějinami. Boha musíme hledat hlouběji
a důkladněji, víme-li už, že ho nenajdeme v nápovědní budce či v snadno přístupné kanceláři režiséra di-
vadla zvaného svět. Vědomosti, které jsou výdobytkem posledního století, pochopitelně zahýbaly pevnými
systémy náboženských představ (jako ostatně téměř všemi dosavadními pevnými systémy). Avšak jsem
hluboce přesvědčen, že pro víru je tato situace požehnáním, časem příhodným (kairos). Víra se totiž kromě
jiného opět stává více svobodným aktem, nevynutitelnou, ba odvážnou osobní volbou.
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• 65
Pascal: Myšlenky o náboženství a jiných tématech

• Je dostatek světla pro ty, kdo si z celé duše přejí Boha spatřit, a dostatečná tma pro ty, kdo mají opačné
přání.

• 69
Mnozí z těch, kteří jsou nazýváni nebo se sami nazývají ateisty, mohou být našimi spojenci na cestě prohlu-
bování víry. „Vědečtí ateisté“, kteří se často vymezují jen vůči fundamentalistické karikatuře víry, mohou
být našimi spojenci při objevování Boží transcendence. Od křesťanské víry, jak jí rozumím, (zejména od
mystické negativní teologie) se tito ateisté liší hlavně tím, že jsou – a to je vlastně to jediné, co jim opakovaně
vyčítám – s tajemstvím Boží skrytosti příliš brzy hotovi; vyvozují z „nedostupnosti Boha“ příliš unáhlené
závěry. V jistém smyslu se tím podobají náboženským fundamentalistům – ani ti neslyší onu nádhernou
mystickou hudbu Božíhomlčení; jejich víra je příliš dětská a bázlivá, bojí se trpělivě a kontemplativně vstou-
pit do hloubky Božího ticha, stále jen halasně opakují své naučené formulky. Překřikují jimi jak své vlastní
nepřiznané pochybnosti a úzkosti (nedostatky důvěry, nedostatky zralé víry), tak tichý hlas Boží.
Sekulární humanisté zas mohou být našimi souputníky na cestě za Boží imanenci. Oni tuší cosi „božského
v člověku“, avšak často pak upadnou do nějaké nové varianty gnostického uctívání „božstva Člověk“.
Křesťanská víra nás však zavazuje odporovat jakékoliv idolatrii, včetně zbožšťování člověka a lidskosti –
vážíme si lidství a každého člověka jakožto Božího obrazu, avšak klaníme se jen originálu, Bohu samotnému.
(…)

• 76
Mnohé výroky Písma, zejména Ježíšova logia a podobenství, se spíše než metafyzickým sylogismům podo-
bají koanům – paradoxůma hádankám, jejichž smysl nelze odkrýt pomocí klasické západní logiky a racionál-
ního uvažování, jemuž jsme navyklí, nýbrž jen cestou meditace. „Poslední budou prvními a první posled-
ními.“, „Kdo chce svůj život zachránit, ten ho ztratí.“, „Kdo má, tomu bude dáno, a tomu, kdo nemá, bude
vzato i to, co má.“, všechna blahoslavenství, mnohá podobenství, ale i samo „Boží Vtělení“ – Slovo se stalo
tělem, narodilo se v chlévě z Panny, Bohočlověk umírající jako zločinec na kříži s výkřikem „Bože můj, proč
jsi mne opustil?“ – není to vše snad koan vedle koanu? Co s tím vším má počít rozum, trénovaný klasickou
západní logikou?

• 79
Bůh spíše než objektem je vztažným bodem, z něhož vnímáme a chápeme svět a sebe (…).

• 80
Jak víte, že tento [vnitřní] základ je Bůh? – ptá se pochybovačně ateista. Odpovídám: Já to předem nevím,
to spíše za vaší skepsí stojí představa o Bohu, kterou vy sám již předem máte. Mně až prožitek dotyku
tohoto základu dodatečně otvírá určité porozumění tomu, co označujeme slovem Bůh. Mohu odpovědět
protiotázkou: Jaký smysl by ještě mělo mít slovo Bůh, kdyby neoznačovalo tento vnitřní základ?

• 83
(…) V okamžiku, kdy jsme v novověku Descartem počínaje rozdělili skutečnost na subjekt a objekt, stal se
Bůh bezdomovcem. Bylo pak logické, že ateismus mohl říci: Bůh není. V takto viděném světě Bůh opravdu
není: Bůh totiž není ani „objektem“, věcí mezi věcmi, jsoucnem mezi jsoucny, a není ani součástí lidského
subjektu, není pouhou naší myšlenkou, citem, pojmem, či představou.
Tuto formu Boží nepřítomnosti v objekt-subjektovém světě však nemusíme nutně interpretovat ateisticky.
Nabízí se ještě jiná interpretace: je to zakoušení Boží skrytosti a nepostižitelnosti, Boží transcendence. (…)

• 83
„Bůh, který je, ten není.“, tento paradoxní výrok mistra Eckharta, opakovaný teology dvacátého století, ze-
jména Bonhoefferem a Tillichem, vyslovuje hlubokou pravdu „negativní teologie“, vyrůstající z hloubky
mystické zkušenosti. Bůh, který by byl tak, jak jsou věci, totiž na způsob předmětného výskytu, by nebyl Bůh
– Bůh, rozumíme-li vůbec smyslu tohoto pojmu, nemůže z podstaty věci být kontingentním (nahodilým)
jednotlivým jsoucnem, které „je“ (tudíž také může „nebýt“). Bůh nemůže nebýt, protože nahodilá existence –
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jsoucno, které nemusí být nutně amůže nebýt – z podstaty věci není Bohem. Na tom stojí argument procháze-
jící dějinami filozofie náboženství od Anselma z Cantenbury až po moderní logiky a filozofy jazyka (často
pod matoucím názvem „ontologický důkaz Boží existence“).

• 91
Teologie by měla být velmi vděčná evoluční teorii za rozbití naivního kreacionismu a otevření nových
možností spirituální reflexe úžasné vnitřní dynamiky stvoření.

• 92
Když se marxismem předpovídané konečné vítězství pokroku a „vědeckého ateismu“ nad náboženstvím
stále nedostavovalo, marxistické režimy se pokusily tomuto slibovanému cíli napomoci násilím, leckde i for-
mou nelítostné genocidy věřících.

• 93
Kdo dnes ví, že vyznání víry spojuje dvě odlišná pojetí Boha – hebrejské, pro něž Bůh je subjekt (a Bohem
může být jen jediný, Hospodin, stvořitel nebe a země), a řecké, kde „Bůh“ je predikát (přísudek), a proto
umožňuje křesťanům v helénské či helenizované kultuře mluvit o božství Ježíšově, aniž by tím upadli do
blasfemického dvojbožství?

• 94
Horlivé bourání tradic je nepochybně barbarský počin. To, co citlivá péče o tradici vyžaduje, je pečlivá
interpretace, neboť tradice sama je především živým proudem neustálých reinterpretací svěřeného od-
kazu. Tradice je dějinným pohybem nikdy nekončících pokusů tento odkaz hlouběji pochopit a učinit ho
srozumitelným v daném úseku stále se měnícího kulturně historického kontextu. Když pouze mechanicky
opakujeme zděděné formy, mrzačíme obsah; tradici tím neprokazujeme dobrou službu, spíše tím z tradice
vybočujeme, vystupujeme z proudu řeky na izolovaný ostrůvek.

• 96
Ryze „objektivní Bůh“ (zdůraznění transcendence na úkor imanence) je Bohem „naproti“ člověku. Tím
je zeslabena, někdy dokonce vytěsněna zkušenost mystiků o Božím přebývání v člověku. Pak je celkem
pochopitelné, že lidé v době narůstajícího vědomí lidské velikosti a síly chápou takového „vnějšího Boha“
jako konkurenci, překážku své emancipace (zatímco dosud byl jen překážkou lidské pýchy) – a nakonec
jako nepřítele, kterého je třeba odstranit.

• 98
Teprve u Kierkegaarda, Bartha, Bonhoeffera a pak v „teologii smrti Boha“ křesťanská teologie dochází
k pochopení, že Nie schem a dalšími ohlášená smrt Boha je smrtí banálního boha novověku – a že tato událost
může být pro křesťanskou víru osvobozující. Toto osvobození má však daleko k jakémukoliv triumfu, je
spíš výzvou k hledání, k myšlenkové práci, pokynem „zajet na hlubinu“.

• 101
Velkým úkolem teologie i pastoračního duchovního doprovázení dnes je odmítnout banálního boha (kterého
fundamentalismus hlásá a ateismus vyvrací) a hledat živého Boha Bible a mystiků, Boha paradoxů (…).

• 103
Už řadu let mne fascinuje definice lásky, která je připisována svatému Augustinovi: amo: volo, ut sis, miluji,
to znamená: chci, abys byl.

• 103
Vycházíme ze situace lidí, jimž je tato kniha především určena, tedy těch, kteří se v uvažováních o Bohu
vždy stále vracejí k pokornému nevíme. (Už jsme naznačili, že v této úctě před tajemstvím se setkává určitý
typ agnosticismu s určitým typem víry.) Ponechává-li nás náš rozum (či přesněji moderní racionalita) v ne-
jistotě, pak si můžeme položit prostou, leč stěžejní otázku: Chci, aby Bůh byl, nebo aby nebyl?.
Tato otázka čeká na odpověď z největší hloubky našeho srdce, ze samého jádra naší bytosti. Možná že
odpověď na tuto otázku je daleko závažnější než naše odpovědi na to, na co se nás lidé ptají, totiž na náš
názor, zda Bůh je, anebo není. Pokud člověk odpoví, že neví, zda a jak Bůh je, nemusí tím své uvažování
o Bohu ukončit. Může si položit ještě jinou otázku: Toužím po něm? Chci, aby Bůh byl?
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Bůh nám není dán jako prostý fakt mezi fakty, jako věc mezi věcmi; Bůh je tajemství přístupné jen víře,
daru milosti. Víra je nekonečně víc než uznání Boží existence na základě logické reflexe o díle stvoření,
o němž mluví apoštol Pavel i dogma I. vatikánského koncilu, hájící kompetenci rozumu proti biblickému
fundamentalismu a pouhému citovému fideismu. Touha, chtění, je jistě daleko blíže podstatě víry než
pouhé „přesvědčení“, pouhé naše názory. V onom chci není ani „pouhé přání“, ani pouhý „cit“, nýbrž
existenciální přisvědčení.

• 105
Existují jak jistí „nevěřící“, kterým stále cosi brání počítat se mezi věřící, nicméně bytostně touží po tom,
aby Bůh byl, – a jsou i jistí „věřící“, kteří jsou sice přesvědčeni o Boží existenci, ale víra v Boha, jak si ho –
často v důsledku perverzní náboženské výchovy – sami představují, jim činí takové obtíže, že si úpěnlivě
přejí, aby Bůh raději nebyl.

• 105
(…) Láskyplné chci je vědomý akt otevření prostoru mé svobody, v němž chci Boha nechat být Bohem.
Bůh sám je jistě absolutně nezávislý na mém chtění či nechtění, avšak z jeho respektu k daru svobody,
největšímu daru, kterým obdařil naši přirozenost, vyplývá, že jeho explicitní přítomnost v mém životě (mé
setkání s ním ve víře a přebývání s ním v lásce) předpokládá a vyžaduje ono toužící „chci“. Bůh se nechce
vlamovat násilím do našeho srdce jako nezvaný host. Chce vejít branou svobody, branou toužící lásky.
Řečeno jazykem mystiků: Bůh sám touží po naší touze.

• 107
Nejčastější důvod k odmítání Boha snad vyplývá z toho, že člověk má o Bohu představu, která je pro něj
psychologicky či morálně nepřijatelná (například představa svévolného tvrdě trestajícího vychovatele, spo-
jená s dětskými traumaty a pokřivenou náboženskou výchovou). Odmítá-li takového boha, činí tak plným
právem a prospěje tak svému duchovnímu i duševnímu zdraví.

• 108
(…) S bohemmučícím člověka vnitřními výčitkami svědomí (…) se setkávámneustále. Nakolik je tato před-
stava patologická a protikřesťanská, může křesťan zjistit prostřednictvím osvědčené tradiční praxe pokání:
Jestliže i poté, co se svých vin a toho, co k nim vedlo, poctivě zřekl – nakolik byl schopen – v úkonu pokání,
vyznal je před Bohem a přijal ujištění o Božím odpuštění (ujištění, které je jádrem evangelia), se přece ony
výčitky stále vracejí a člověku berou klid, pak si může být jist, že tyto pocity nejsou Božím hlasem, a nemá
je brát vážně.

• 114
Víra, která se domnívá, že už nepotřebuje plamen touhy, je mrtvolně chladná; domnívá-li se, že už se
nepotřebuje vydávat na další cestu hledání a tázání, je ochromená. Pokud náboženské přesvědčení neob-
sahuje vášnivé přisvědčení, pokud ono „vím, že jsi“ už není oživováno touhou lásky, oním „chci, abys byl“,
pak se víra mění v ideologii. Ztrácí tím svou nezaměnitelně kořeněnou slanou chuť, k ničemu se už nehodí,
jen aby byla vyhozena ven a lidé po ní šlapali. A oni to také často a rádi (a právem) dělají!

• 122
Láska je v Novém zákoně vnímána nikoliv jako omamující pocit erotického okouzlení, nýbrž jako podi-
vuhodná síla, která „všechno vydrží“ – i onu skutečnou tíži života, před kterou lidé utíkají do iluzí lehkosti.

• 127
Uloupené božství si nelze tak jednoduše ochočit a zkrotit, jak se domníval Marxem uctívaný Prométheus;
je to příliš nebezpečný a nezkrotný oheň, s nímž si není radno trvale pohrávat. Kolik ničivých požárů naší
planety už způsobily božské nároky jednotlivců či skupin a projekce božství stažené z nebe a vtělené do
nejrůznějších pozemských hodnot, idejí a ideologií! 

• 132
(…) [Podle Lévinase] druhého respektuji jen tehdy, respektuji-li jeho jinakost, vzdávám-li se snah ho vtáh-
nout na své území, tj. připodobnit a přizpůsobit ho sobě samému.

• 132
Odpovědnost za druhého je podle Lévinase „tvrdé jméno pro lásku“.
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• 134
Opravdu milujeme to, čemu jsme schopni dát přednost před já.

• 141
I my sami se můžeme a máme stát maličkými – až se znovu staneme dětmi, až umenšíme svá ega, vejdeme
do Božího království a budeme moci na této cestě pomáhat druhým. Při těchto slovech se mi vybaví nízký
vchod do bazilikyNarození v Betlémě a výrok z pokladnice chasidskémoudrosti: Nikdo dnes není schopen
najít Boha, protože není ochoten se sehnout tak nízko! Mámepřed seboudalší koan křesťanství: Co je v očích
lidí velké, je u Boha malé, co je pro lidi nepatrné, je velké u Boha.

• 150
Ježíš vysvětluje Pilátovi, v čem spočívá jeho bytí králem, jedinou větou: Přišel jsem vydat svědectví pravdě.
Pravda se v konfrontaci smocí často jeví bezmocná, přesto semusíme vyvarovat pokušení bránit či prosazo-
vat ji mocí a násilím. Jediné, co pro pravdu člověk smí a má udělat, je vydat jí svědectví. „Co je pravda?“ Na
tuto Pilátovu otázku Ježíš jen zdánlivě neodpovídá. Jeho odpovědí, jeho svědectvím pravdě je jeho oběť na
kříži.

• 160
Narcis nemá dostatek vlastního sebevědomí, je závislý na obdivu druhých, nemá dost potřebné sebekri-
tičnosti, střízlivé sebekontroly a citlivosti ke kritické zpětné vazbě, kterou nám neustále poskytuje okolí.
Jeho vnímání je pohlceno a pokřiveno jeho iluzorním sebeobrazem. Chybí mu síla, kterou charakteru dává
pokora a kázeň, to vše už utopil v tůni, v jejíž hladině se zhlíží. Nitro narcise jemělké a prázdné: vše očekává
jen od vnějšku, od hodnocení a obdivu druhých.

• 165
Pokora je odvaha k pravdě.

• 166
Člověk trpící nedostatkem lásky nebo pocitem, že ho nikdo nemá rád, slyší občas od křesťanů: Bůh tě
miluje!. To je nepochybně hluboká teologická pravda a jedna z nejhlubšíchmystických zkušeností. Nedivím
se však, že pohled na plakáty evangelizačních shromáždění „Bůh tě má rád!“, „Kristus tě miluje!“ dohání
nemálo lidí k zuřivosti. K těmto rozzuřeným patří nejen ti, které rozlítí jakákoliv připomínka náboženství,
nýbrž někdy i ti, kterým skutečně vadí, když velké pravdy se stávají lacinými slogany, když „tajemství víry“
kloužou jistému typu lidí příliš rychle a lehce z úst (…).

• 167
Milovat Boha a zakusit jeho lásku znamená podle mého názoru říkat trvalé zralé a věrné ano životu – se
vším, co v něm zakouším, a se vším, čím mi zůstává záhadou a zdrojem neustálého žasnutí. Znamená
to vědět o hloubce života, a to i ve chvílích, kdy jsem tolik pohlcen událostmi jeho povrchu, že jeho hloubku
sotva vnímám. Znamená to vzdát se pošetilé hry na pána a vládce života, vlastního života i života druhých –
a učinit to s porozuměním, radostí a svobodou. Milovat Boha znamená být hluboce vděčný za zázrak života
a projevovat tuto vděčnost svým životem, přisvědčovat svému osudu i tam, kde se vymyká mým plánům
a očekáváním. Milovat Boha znamená přijímat trpělivě a pozorně lidská setkání jako Boží vzkazy plné
smyslu – a to i tehdy, kdy tomu smyslu nedokážu dostatečně rozumět. Milovat Boha znamená důvěřovat,
že i nej složitější a nejtemnější chvíle mi jednou vyjeví svůj smysl (…).

• 172
Uprostřed světa, v němž se náboženství a kultury prolínají víc, než jsme byli zvyklí, je třeba si zachovat
a pěstovat svou identitu, odpovědnost za dědictví vlastní kultury (ostatně to je také základním předpokladem
mezináboženského dialogu). To jediné, co by k této zásaděměla dodat draze zaplacená zkušenostminulých
věků, je zjištění, že věrnost a vážnost vůči vlastní tradici, kultuře a víře nevyžaduje znevažování druhých a jejich
tradic, kultura věr. (A hned zas dodávám, že úcta k druhým ovšem neznamená zákaz jakékoliv kritiky
a kritického rozlišování, jaký někdy vznášejí novodobí sekulární inkvizitoři ve jménu multikulturalismu
a přehnané „politické korektnosti“; právě láska a úcta k druhým někdy vyžaduje, abychom jim řekli kritické
slovo, dali „zpětnou vazbu“, poskytli correctio fraterna.)
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• 173
Nechte to růst spolu., nabádá Ježíš k trpělivosti – ano, k „eschatologické trpělivosti“, neboť plné světlo, v němž
bude možné bez rizika tragických omylů rozeznat dobro od zla, nastane až za horizontem dějin, niko-
liv v tomto údolí stínů. Fanatiky, fundamentalisty, revolucionáře a inkvizitory (náboženské i ty dnešní,
sekulární) spojuje jeden společný hřích: ignorují tuto Ježíšovu radu k pokorné trpělivosti, která je zábra-
nou, aby snahy užuž zavést nebe na zemi nedělaly z života na zemi peklo.

• 174
Ježíš varuje ty, kteří tak „hoří pro pravdu“, že tímto plamenem nejraději zapalují hranice s kacíři či kacíř-
skými knihami, obsahujícími poněkud jiné pojetí pravdy. Ježíšovo pojetí pravdy je radikálně jiné než těchto
horlivců. Dnes můžeme číst v oficiálních dokumentech katolické církve, že pravda je skutečnou pravdou
jen tehdy, jde-li ruku v ruce s láskou a svobodou, že pravda, svoboda a láska se vzájemně podmiňují.

• 175
Jistý model „multikulturalismu“ založený na zásadě tolerance vedl nikoliv k polis, společenství občanů,
sousedů, nýbrž ke konglomerátu ghe . „Každý ať si žije podle svého, jen když druhé neruší a neomezuje.“
To je jistě humánnější stav než stálé spory, či dokonce permanentní válka, avšak může to být řešení trvalé?
Tolerance tohoto typu je dobrá k tomu, aby lidé žili vedle sebe, ale nikoliv spolu.

• 176
Dobrosrdečné prohlášení, že všechna náboženství jsou vlastně stejná, stejně hodnotná, že všichni v podstatě
věříme témuž, je výrok stejně naivní jako arogantní. Kdo jsi, člověče, že si osobuješ právo stát nade všemi
náboženstvími tak vysoko, abys je mohl dokonale znát, spravedlivě zvážit a srovnat a pravdivě posoudit
jejich hodnotu? Tento úsudek je třeba nechat Bohu samotnému. Ty, člověče, se drž své víry, odpovídá-li
nárokům tvého svědomí, rozumu a srdce; buď si její pravdou jist natolik, že se v ní nebudeš potřebovat
utvrzovat snižováním víry druhých. Jsi-li přesvědčen, že „máš pravdu“ (a byl bys bláhový, kdybys vyzná-
val něco, o čem sám nejsi upřímně přesvědčen, že je to pravdivé), nepřidávej k tomu ukvapeně a nerozumně
„jen já mám pravdu“. Pravda bývá hlubší, než se zdá mělkým duším, které si rády nárokují monopol na její
vlastnění. Věříme-li, že všichni věříme v posledku v téhož Boha, věřme tomu, avšak ponechme Bohu právo,
aby v den Soudu verifikoval či vyvrátil toto naše přesvědčení.

• 182
V našemmnohonásobně propojeném světě nemůže býtmantra osvíceného a tolerantního relativismu „Kaž-
dý má svou pravdu.“ posledním slovem – a už vůbec nesmí být prvním slovem, zahrazujícím hned na
počátku cestu k bližšímu, k hlubšímu poznávání druhého a jeho pravdy. Za pouhou blazeovanou tolerancí
může stát lhostejnost, nezájem o pravdu druhého, a tím i o něho samého, o možnost lépe ho chápat.
Pravda se ráda skrývá, a čím je náš svět složitější, tím lépe se jí to daří. Avšak vůči pravdě nemůžeme být
lhostejní, nemůžeme ji urážet tím, že bychom ji nehledali nebo prohlašovali za ni pouze to, co jsme už našli
a co „vlastníme“. Pravda je tak vzácnou hodnotou v našem světě, že si nemůžeme dovolit ignorovat žádný
nalezený fragment, že nemůžeme předem a na dálku prohlašovat za padělek to, co ctí jako pravdu někdo,
jehož duchovní svět je nám vzdálený. (…)

• 190
(…) Chasidská historka (…) [vypráví] o rabínovi, který na opakovanou otázku, v kterém okamžiku končí
noc a začíná den, si nakonec sám odpoví: Je to v tom okamžiku, kdy je dost světla, že jsme schopni v tváři
kteréhokoliv člověka rozeznat svého bratra, svou sestru. Dokud to nedokážeme, je ještě noc.

• 192
Ježíš vložil do modlitby, kterou nám odkázal, prosbu: Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme svým
viníkům. Nechtít odpustit znamená zavřít brány Božího milosrdenství vůči sobě samému. To znamená:
Bůh činí svou moc nám odpouštět závislou na naší ochotě odpouštět našim viníkům. I zde platí ona podi-
vuhodná symetrie: brána srdce, kterou otvírám k svým viníkům, je toutéž branou, kterou se Boží milosr-
denství otvírá vůči mně jakožto viníkovi.

• 192
Lásce se učíme také v odpouštění. Ano, rezidua zraněných citů často přetrvávají, i staré jizvy se občas
otvírají. Ale o to nejde! Někdy jsme neschopni zapomenout, protože zranění stále bolí, ale to neznamená, že
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jsme neschopni odpustit.  Bůh po nás chce milosrdné srdce, nikoliv děravou paměť! Jde o to, jakým způ-
sobem s jizvou vzpomínky zacházíme – zda ji rozdíráme tím, že do ní vléváme žíravinu nenávisti a touhy po
pomstě, zda bolestné vzpomínce dovolíme, aby přerostla v trauma chorobně zobecňující zkušenost našeho
zranění (už nebudu věřit žádnémumuži, už se nikdy nikomu v lásce nevydám), nebo zda ji trpělivě vystavu-
jeme uzdravujícímu působení času a jsme vnímaví k těm zážitkům, které vyvracejí, či alespoň zpochybňují
naši k zatrpklosti a k cynismu vedoucí anti-víru, že zlo bude mít v životě vždy poslední slovo.

• 194
Kdo oplácí stejným, není svobodný: jeho jednání je jen reakcí, je podmíněné a určené chováním druhého.

• 197
Strach sám o sobě (…) není vůbec nic špatného. Nemít nikdy strach, podobně jako necítit bolest, není
hrdinství, nýbrž svědčí to spíše o chybění či selhání užitečných procesů „zpětné vazby“ v naší psychice.
Pocity strachu a bolesti jsou důležité signály, informující nás o hrozícím nebezpečí, o tom, že se možná něco
neblahého děje okolo nás či v nás. Necítit či ignorovat strach může způsobit, že ctnost statečnosti se zvrhne
v hřích „opovážlivého spoléhání“, zbytečného a nebezpečného riskování tam, kde to vůbec není na místě.

• 198
(…) Nejde o to, necítit strach, nýbrž o to, abychom strachu nedovolili, aby nás ovládl a řídil naše jednání.

• 199
Dnes se často zaměňují tři pojmy, které označují tři velmi odlišné jevy: strach (konkrétní obava o něco či před
něčím), úzkost („naladění“ člověka, vnitřní sevřenost bez zřejmé konkrétní vnější příčiny) a bázeň (hluboká
úcta před posvátným, nepochopitelným a nezmanipulovatelným).

• 200
Bůh je –- připomínejme si to stále znovu – ta hlubina skutečnosti, která je pro nás oním radikálně jiným,
absolutním tajemstvím, překračujícím nejen vše, co jsme kdy poznali, ale co si vůbec dovedeme ve svých
fantaziích představit. Kdo nikdy nezakusil závrať z této hlubiny, asi by neměl pojem Bůh raději používat,
protože je v nebezpečí, že pak tím slovemmíní jen bůžky, které si ve své mysli vyrábíme a zacházíme s nimi
podle své libosti. V lepším případě těmto produktům své fantazie upíráme reálnou existenci (ony však
přesto svým způsobem existují a působí), nebo s nimi zacházíme účelově, činíme z nich magické amulety
pro štěstí, nástroje k plnění svých přání, symboly své kultury, výchovné prostředky ke zkázňování dětí
apod. To všechno jsou projevy idolatrie a pověrčivosti, přímého protikladu víry.

• 205
(…) Zkušenosti s tragédiemi a horory dvacátého století zastínily tradiční obrazy pekla. Režimy, které slibo-
valy ráj na zemi, připravily ve svých koncentrácích lidem takové peklo, že tradiční náboženská líčení pekla
se stala směšnými.

• 205
(…) Slyšel jsem pár kázání o pekle, ale vždycky jsem si po nich řekl, že mlčení by bylo vhodnější; kazatel
nás totiž víc než o eschatologických skutečnostech nechtěně až příliš podrobně informoval o svých vnitřních
démonech a jejich řádění v temných zákoutích vlastního podvědomí. Daleko zdravějšími připadá zbožnost,
vyjádřená v jedné staré české kostelní písni: „Bože, k tvému milování / žádný strach mne nedohání. […]
Byť nebylo pekla, nebe, / přece bych miloval Tebe.“.

• 208
To, že se člověk chorobně nestydí za svou sexualitu, je dobře; nemusí to však vést až k opačnému extrému,
kdy sexualita ztrácí přirozenou ochranu věcí soukromých a intimních.

• 208
To, že pojem lásky splývá v mysli a jazyce tolika dnešních lidí s pojmem sex, možná zakrývá možnost
hlubšího porozumění a plnějšího zakoušení obou tajemství, lásky i sexuality. Naivní ztotožňování lásky a se-
xuality paradoxně zakrývá nejen rozdíl obou oblastí, ale především ztěžuje porozumění jejich skutečnému
spojení.
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• 209
Náboženské představy pochopitelně – jako všechny lidské představy – jsou kulturně a dějinně podmíněné
a nutně rezonují s dějinnými otřesy a kulturními proměnami světa a našeho vnímání světa. „Náboženství“
coby lidské sociokulturní vyjádření víry je občas otřásáno, jako vše lidské, někdy méně a někdy více, ale
proč by tím měla být stržena a zpochybněna víra sama?

• 210
Krize náboženství je převážně krizí náboženských představ (imaginace) a jazyka, jímž jsou vyjadřovány –
a zasahuje konkrétní podobu náboženství v takové míře, v jaké ona dává důraz na tyto představy a jak je
závislá na určitém typu jazyka.

• 211
Zamlčeným předpokladem oblíbené otázky „Jak je možné, že všemohoucí a dobrý Bůh dopouští války
a holokaust?“ je (…) naivní obraz boha, jehož vlastnosti (dobrota a všemohoucnost) jsou přitesány podle
měřítek lidských představ o dobrotě a všemohoucnosti. Na tuto sugestivní otázku je možné říci jen to, že
Boží dobrota nespočívá v tom, že by Bůh nás lidi zbavil svobody a odpovědnosti, že by nás uchránil před
důsledky lidských činů a postojů, které vedou k válkám a vraždění.

• 217
Velmi radikální – promnohé křesťany jistě zprvu zarážející –podobu „post-holocaust-theology“ nabízí ame-
rický rabín a inspirující spisovatel Lawrence Kushner. Tragické události dělí striktně na „špatné“ a „zlé“.
Zlé jsou ty, které jsou způsobeny lidskou zlobou, zlou vůlí: sem patří války, koncentráky, genocidy, teror-
istické činy, vraždy, nebo i neštěstí zaviněná lidskou nedbalostí a nezodpovědností. Obviňovat z těchto
našich zel Boha a nikoliv nás lidi, svobodné tvory, jimž dal Bůh svá zřetelná přikázání, je absurdní a rouhavé
–tak jen zneužíváme Boha, abychom se zbavili vlastní odpovědnosti. Lidskou odpovědnost a lidskou svo-
bodu nečinit zlo nemůžeme přeskakovat; je příliš vzácným Božím darem a úkolem. (…)
Rabín Kushner však odmítá přikládat Bohu odpovědnost i za „špatné události“, které nejsou zaviněny
lidmi, například za přírodní katastrofy. I ty naplňují lidi strachem a někdy plodí perverzní představu
rozzuřeného boha, skrytého za klimatickými změnami a geologickými procesy, boha trestajícího lidi vy-
buchujícími sopkami, zemětřesením a záplavami. 
Po holokaustu nezemřel Bůh, píše Kushner, avšak zemřela představa boha, projevujícího se v mimolidské
přírodě – jakkoliv tuto představu nalézáme v řadě starozákonních textů. Rabín pokračuje: Jestliže dnes
víme, že nemůžeme naivně přejímat kosmologické představy biblických autorů, neměli bychom s podob-
nounaivitou doslova přebírat ani veškeré dějinně a kulturně podmíněné náboženské představy všech vrstev
biblického textu. Líčení jednání Boha v mimolidské sféře, třesení skalami a rozevírání moře, jsou metafory,
které nikdy neměly být chápány doslovně, říká rabín Kushner a předkládá závažný argument: „Pokud
by byl svět Bible natolik ontologický odlišný od našeho dnešního světa, že by se v něm mohly odehrávat
takovéto božské zásahy, potom by byly pravdy z té doby pro nás irelevantní.“.

• 218
(…) Ti, kteří se úzkostně ptají, „co pak ještě z Bible zbude“, budeme-li biblické pojetí přírody považovat za
odraz dobově podmíněných představ a budeme-li s nimi nakládat jako smetaforami, se Biblí nikdy skutečně
nezabývali; žádný strach: skutečné jádro a smysl biblické zvěsti se tím neztratí, spíš zřetelněji vynikne!

• 219
Boha odpovědného za války si lidé vymysleli proto, aby ze sebe sňali odpovědnost za lidské zlo ve světě,
boha odpovědného za přírodní pohromy si vymysleli proto, aby unikli strachu z absurdity zla, které se
vymyká lidské kontrole.

• 225
Jsme-li vírou a láskou spojeni s Bohem, Bůh nám ve vztahu k světu dává určitý podíl jak na své transcendenci,
tak na své imanenci, umožňuje nám „být ve světě, ale ne ze světa“, být solidární, avšak zároveň nekonformní.
Být ve světě, ale ne ze světa – to je další koan, který podle Janova evangelia dal Ježíš učedníkům při Poslední
večeři. To je zdroj nejvlastnější dynamiky křesťanské existence ve světě, ve společnosti a v dějinách.

• 247
Pascal
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• Nejvyšším výkonem rozumu je uznat jeho vlastní hranice.

• 253
(…) Nepřátelům mnohdy vděčíme za víc než potlesku přátel.

• 253
Nie sche

• Často odporujeme nějakému mínění, i když je nám vlastně nesympatický jen tón, jímž bylo proneseno.

• 255
Pro vášeň a utrpení má mnoho jazyků jen jediné slovo. Vášeň lásky skrývá v sobě utrpení nenaplněnosti,
poukazuje už zde na zemi (na světě, v tomto životě –̣ v saeculum) k tomu, co země dát nemůže, k věčnosti,
ad saeculum saeculorum – k „věkům věků“.

• 256
Celé teologické a liturgické vidění světa stojí na paradoxu Vtelení: univerzální není přístupné bez konkrét-
ního, konkrétní dochází svého naplnění jen svou účastí na univerzálním. Kdo by chtěl obejít konkrétní,
nedojde k univerzálnímu, kdo však ulpí na konkrétním, dopadne stejně. Univerzální, „božské“, je tu jen
v konkrétním, skrze něho a s ním a v něm je všechna jeho čest a sláva.
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