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Tomáš Halík

Žít s tajemstvím
Podněty k promýšlení víry

Nakladatelství Lidové noviny, 2013

• 9
Úvodní poznámka Tomáš Halík

• Existují otázky (…), které jsou tak podstatné, že je lépe je nekazit ukvapenými odpověďmi.

• 10
Úvodní poznámka
Halík hovoří o víře, která na rozdíl od vědeckého řešení problémů se otvírá tajemství, „s nímž nemůže být
nikdy hotova“, tajemství, „které nemá dno“. Proto chápe víru jako cestu, která vyžaduje trpělivost i odvahu.
Víra na své cestě potřebuje i „svou sestru pochybnost“ a stálé kritické otázky. Potřebuje je k tomu, aby se
nezvrátila v některou ze svých karikatur a protikladů – ve fanatismus, fundamentalismus, či pověrečnou
modloslužbu.

• 13
Posláním víry není utišit naši žízeň po jistotě a bezpečí, nýbrž naučit nás žít s tajemstvím.

• 14
Víra zjevuje pravdu života jako nevyčerpatelné tajemství, hájemství Boží, které nemůžeme „zprivatizovat“.
Víra učí žít s tajemstvím, unést břemeno otázek, jejichž plné zodpovězení přesahuje naši kompetenci.

• 15
Víra je promě síla, energie, která přetváří život z monologu v dialog, což považuji za úplně to nejdůležitější.
Člověk má přirozeně tendenci chápat svůj život jako monolog – jako sebevyjádření, sebeuskutečnění. Po-
važuje za samozřejmé dívat se ze své vlastní osobní perspektivy, vnímat a hodnotit život a svět z hlediska
svých osobních úspěchů a neúspěchů, svých osobních preferencí, vkusu, vlastních zkušeností. Psycholo-
gové nazývají tuto přirozenou počáteční sebe-střednost primárním narcismem a naše kultura silně přispívá
k tomu, aby se člověk z tohoto zaujetí sebou samým nevymanil.
Víra však pomáhá proměňovat toto monologické vidění života v dialogický způsob života, učí také naslou-
chat, povzbuzuje člověka, aby překročil hranice svých vlastních zájmů a podíval se sám na sebe a na své
životní situace z určitého nadhledu, nejen „očima druhých“, ale aby na sobě také pocítil i pohled Boží, aby
přijal pozvání a vystoupil alespoň na chvíli tam, kde je svobodný od sebe a vidí sebe opravdu „shora“.

• 16
Mateřská řeč víry není jazyk definic a sylogismů, víra se původně vyjadřuje příběhy, vyprávěním.
Uvěřit neznamená rozumem přikývnout k souboru pravd, nýbrž otevřít tomuto příběhu prostor svého ži-
vota, aby v něm pokračoval, „vstoupit do příběhu“ a přijmout zároveň tento příběh jako klíč k porozumění
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svému vlastnímu životu, svému vlastnímu příběhu. Pochopit, že velký příběh Bible, zejména vyprávění
o životě, učení, smrti a vzkříšení Ježíše Nazaretského, a příběh mého života se pro mne navzájem interpre-
tují. Tento příběh má mnoho vrstev, střídá logiku rozumu a logiku srdce, logiku dne a logiku noci, je plný
paradoxů a překvapení – jako život sám.

• 21
V nejistotě, v níž nás ponechává rozum (či přesněji moderní racionalita), 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 na často
pokládanou otázku, zda si myslíme, že Bůh je – anebo není.

• 21
O tom, zda jsem skutečně, existenciálne věřící či nevěřící, otevřený pro Boha a jeho lásku, či vůči ní uzavřený
do zvrácené sebelásky, nerozhoduje to, co si myslím o Boží existenci, nýbrž to, zda bytostně chci, či nechci,
aby Bůh byl.

• 23
Zápas proti modlářství je zápasem proti zaměňování symbolu za to, k čemu má poukazovat. Dnes vcelku
nehrozí, že lidé budou jako boha uctívat výrobky svých rukou, jak se tomu posmívali bibličtí proroci, nýbrž
že budou zbožšťovat a adorovat produkci svého rozumu a své fantazie – a s touto rafinovanější verzí „po-
hanství“ se můžeme setkat i v různých historických podobách křesťanství, dokonce i v akademické teologii.

• 23
Věřit, dát šanci víře, neznamená zbavit se rozumu, nýbrž zpupnosti rozumu; dát prostor víře předpokládá
osvobodit se od iluze, že hloubku pravdy můžeme plně uchvátit svým věděním a převést ji do svého vlast-
nictví a své režie.

• 23
Rozum se stává nerozumným, pokud nedokáže rozumně rozeznat a pokorně uznat hranice své kompe-
tence; tam, kde rozum se chce na vlastních křídlech dostat k samému slunci tajemství, které se dává pouze
víře a naději, končí jako bájný Ikaros se spálenými křídly – zřítí se buď do tmy šílenství (vzpomeňme
na Nie scheho!), nebo dopadne ještě hůře, degeneruje v ideologii, která může být démonická či směšná
(vzpomeňme na marxistický „vědecký“ ateismus!).

• 24
Respektovat tajemství neznamená rezignovat, ochabnout v úsilí více vědět, neznamená nezodpovědně,
líně a nevděčně nechat ležet ladem velký dar rozumu a nevyužívat otevřenost mysli. Nicméně stále platí
Pascalovo: Nejvyšším výkonem rozumu je uznat své vlastní hranice.

• 29
Křesťanství, jak mu rozumím, je především „náboženství paradoxu“. Je to víra, v jejímž centru stojí kříž
a která ani pro jásot ze vzkříšení nezapomíná na Ježíšův výkřik „Bože můj, proč jsi mne opustil.“.

• 29
Copak svět není plný tragédií, které tolika lidem zastiňují tvář Boha a nedovolují jim věřit v jeho dobrotu
a lásku, všemoc a spravedlnost? Copak pozemský příběh Ježíšův, světsky viděno, nekončí také tragédií
kříže, která varuje a odrazuje ty, kdo by se chtěli vydat podobnou cestou? Copak církev a její dějiny, světsky
viděno plné ostud a zločinů, i její ubohá přítomnost nejsou jedním velkým argumentem proti víře, že by
ji řídil, opatroval a naplňoval Boží duch? „Světsky viděno“ je to všechno nepochybně pravda a Bůh snad
dopustil „světskost“ světa (do níž je pochopitelně vloženo i naše místo, odkud se díváme) právě proto, aby
se znovu hlouběji ukryl před nebezpečím příliš laciného „už tě mám!“.

• 30
Víra, je-li živá, bude znovu a znovu zraňována, vystavena krizím, ano, někdy i „zabíjena“. Jsou chvíle, kdy
naše víra (či, řečeno mírněji, její dosavadní podoba) odumírá – aby mohla být znovu vzkříšena.
Ano, jen zraněná víra, na níž jsou patrné „jizvy po hřebech“, je věrohodná, jen ta může uzdravovat. Obávám
se, že víra, která neprošla nocí kříže a nebyla zasažena do srdce, tuto moc nemá.
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• 30
Víra, která nikdy neoslepla, která nezakusila temnotu, stěží může pomoci těm, kteří neviděli a nevidí. Nábo-
ženství „vidoucích“, farizejské, hříšně sebejisté, nezraněné náboženství podává místo chleba kámen, místo
víry ideologii, místo svědectví teorie, místo pomoci poučování, místo milosrdenství lásky jen příkazy a zá-
kazy.
„Nevidění“, poctivě a pokorně přiznané nevidění teprve otvírá prostor víře. Víře je uloženo setrvat v tomto
nevidění. Musí až do konce dbát o to, aby prostor „neviděného“ zůstal prázdný, avšak zároveň otevřený – jako
svatostánek Bílé soboty v hodinu uctívání ran Kristova těla a srdce. K tomuto svému vpravdě nelehkému
úkolu potřebuje víra také naději a lásku.

• 32
Víru ve Stvořitele neosvědčuji tím, že lpím na těch či oněch fyzikálních, biologických, či metafyzických
teoriích o původu a vzniku světa a života, nýbrž svým chováním vůči přírodě a životu, včetně života v jeho
nejzranitelnějších (zárodečných i konečných) fázích.

• 32
Já nevěřím proto, že je víra k něčemu dobrá, nýbrž prostě proto, že jsempřesvědčen, že to, čemuvěřím, je pravda.
Odmítám mluvit o víře jako obchodník vychvalující výhody koupě zboží, které nabízí. Nezačal jsem věřit
proto, že mi to „něco dává“ a „aby mi to něco dávalo“, nýbrž proto, že jsem pochopil určité věci a přijal je
i s důsledky, které z toho plynou pro vedení mého života.

• 35
Tím pravým místem pro víru není zázrak, nýbrž nepřítomnost zázraku. Víra vzbuzená či přivolaná zázra-
kemmi nepřipadá příliš zajímavá. Víra se stává skutečnou vírou tam, kde se zázraky (ač bychom si je třeba
toužebně přáli) nedějí. „Blahoslavení, kteří uvěřili, i když neviděli.“, říká Ježíš na rozloučenou apoštolu
Tomášovi.

• 35
Skutečnou výzvou pro víru je spíše opak zázraku – situace, v níž se věci dějí právě opačným způsobem, než
bychom si představovali a přáli. Teprve tam totiž stojíme na křižovatce rozhodování, zda se přiklonit k víře,
že „Bůh není“ či že je mu člověk lhostejný – anebo pochopit, že nejvlastnější šancí oné „náboženské krize“
je otevřít se poznání, že Bůh je zcela jiný, než jak jsme si ho dosud představovali.

• 35
Jsem hluboce přesvědčen, že když Tomáš Akvinský začal popisovat biblického Hospodina pomocí Aris-
totelových filozofických kategorií, byl si vědom toho, že tyto kategorie musí být brány jako metafory. Teo-
logické myšlení se stává opravdovým dobrodružstvím ducha a určitě může člověku pomoci hlouběji se
ponořit do tajemství víry, nechá-li ve své mysli proudit dialog a vzájemné jiskření dvou světů – světa Bible
a světa metafyziky –, pokud ví, že oba světy nabízejí obrazy a metafory svého druhu. Nemohu se však
ubránit dojmu, že z pozdější scholastické a novoscholastické teologie a jí inspirovaných kázání a katechismů
se toto plodné napětí zcela vytratilo. Teologové začali brát metafyzický obraz Boha jako „pravdivou“, tj.
„vědeckou“ výpověď o Bohu a Písmo jako soubor citátů, munici k obhajobě této pravdy. Filozofie, Písmo
i teologie – jakožto setkání Písma a filozofie – ztratily svou plodnou a inspirující sílu; z křesťanskéhomyšlení
se začala stávat ideologie.

• 36
Pokusy zabydlet se v iluzi bývají doprovázeny křečovitostí stálého předstírání sobě i jiným. Snaha dospě-
lého vejít do pokojíku své vlastní dětské víry či prvotního nadšení konvertity je stejně pošetilá jako pokusy
přeskočit hranici času a vejít do duchovního světa premoderního náboženství. Skanzen, který si tak člověk
vybuduje, totiž není živou vesnicí tradiční lidové zbožnosti ani středověkým klášterem – ve skutečnosti jsou
tyto romantické projekce našich představ o tom, jaké to bylo, když byly svět a církev „ještě v pořádku“, jen
žalostně-komickou karikaturou minulosti.

• 37
„Fundamentalismus“ je choroba víry, která se chtěla opevnit ve stínech minulosti před zneklidňující složi-
tostí života; fanatismus, který je s ním často spojen, je jen zlostnou reakcí na následnou frustraci, na hořké
(nepřiznané) poznání, že tudy cesta nevede.
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• 37
To, co my dnes většinou označujeme jako „fundamentalismus“, je (…) moderní politicko-náboženský jev.
Fundamentalisté se stále zaklínají tradicí, ale ve skutečnosti právě tradice je to, co odmítají a vůči čemu se
brání. Tradice je totiž živým proudem předávání ve stále nových dějinných kontextech, proudem neustálé
reinterpretace; fundamentalisté naopak vytrhnou z tradice určitou část a tu se pak snaží petrifikovat.

• 38
„Svět, který zestárl, je bezbožnější, a tím pádemmožná i bližší Bohu než svět předtím.“, napsal ve slavných
dopisechpředpopravouvnacistickémvězení velký teologdvacátého století Dietrich Bonhoeffer.Ano, před-
křesťanský a mimokřesťanský svět „plný bohů a démonů“ byl opravdu pro Boha Bible uzavřený a vůči
němu nepřátelský; víra křesťanů, Židů i muslimů proto vždy považovala za svou přední povinnost hlásat,
že svět není Bohem a že všechny bůžky a démony světa je třeba ze světa vypudit.

• 40
Protikladem malé víry, o niž mi jde, je (…) „laciné věření“ hromadící příliš lehkomyslně „jistoty“ a ideolo-
gické konstrukce, až nakonec pro mnohé stromy takového náboženství už není vidět les víry, její hloubka
a tajemství.

• 42
Každý člověk dostal (od Boha, ať si to uvědomuje, či ne) určitou míru moci, tj. svobody něco udělat, něco
mohl (a tudíž a tou měrou i za něco mohl). Kdo tuto moc zneužil či zanedbal, kdo raději nebyl ochoten svou
svobodu objevit a realizovat (viděl sebe sama jen jako oběť a produkt vnějších poměrů), je vinen. Nebyl
věrný onomu nejpodstatnějšímu závazku, který je druhou stranou lidské svobody.

• 43
Imaginaci si někdy lidé pletou s vírou samou: věřit pro ně znamená utvořit si o něčem živou představu
a tuto představu zabudovat do svého vnitřního světa. Když lidé tvrdí, že něčemu nevěří, důvod zpravidla
nespočívá v tom, že to není „rozumově dokázáno“, to je často až sekundární zdůvodnění.Mnohdy tím chtějí
říci, že si to prostě nedovedou představit – „nevědí, o čem je vlastně řeč“, je jim to příliš vzdálené. Lze však
namítnout, že víra je právě cestou – vlastně jedinou a nenahraditelnou cestou – tam, kam nedosáhnu svou
představivostí, do říše věcí, „které lidské oko nespatřilo, ucho neslyšelo a na mysl lidskou nevstoupilo“.
Právě nahou víru, bez obrazů a představ, velebili mystici včetně Eckharta a Jana od Kříže.

• 43
Bojím se víry, která nemá prostor pro pokorné slůvko „snad“. Bojím se náboženské jistoty, která nemá
prostor pro skutečné zázraky, pro Boha, který může překvapivě zpřevracet všechny naše dosavadní jistoty
včetně našich jistot náboženských. Bojím se víry dychtící po spektakulárních zázracích a přehlížející zázrak
každodenního života.

• 46
Kdyby víra na své cestě ztratila svou sestru pochybnost, přestala by být hledáním a tázáním, mohla by
poklesnout na bezduchou náboženskou praxi, ritualismus a ideologii. Kdyby pochybnost ztratila svou ses-
tru víru, mohla by upadnout do zoufalství nebo všerozleptávající cynické skepse. Možná, že je naše doba
otřesů, kdy se „neochvějnost“ rozpouští jako vločka na horké dlani, „doba příhodná“ – kairos – pro takové
vzájemně se obohacující setkání a soužití víry a pochybnosti. Zřejmě se napředmusela dostatečně rozechvět
půda jistot, po kterých jsme dosud kráčeli, – a bude se chvět dlouho, možná stále. Víra a pochybnost musí
kráčet spolu a vzájemně se podpírat, nechtějí-li se z toho úzkého chvějícího se mostu, který dnes nemohou
obejít, zřítit do bažin fanatismu či beznaděje.

• 47
Co se týče lidského aktu víry, pak pochybnost, o níž mluvím, není vlastně „pochybností o Bohu“, nýbrž spíš
stálýmkritickýmpohledemna to, jakmy se k Bohu vztahujeme, kde ho hledáme, co o němvypovídáme, jaký
pojem a jakou představu o Bohu si vytváříme. Taková pochybnost by nás měla uchránit před pokušením
činit z věcí předposledních poslední, zaměňovat symboly za to, co symbolizují, plést si lidsky (tj. kulturně,
historicky, psychologicky, sociálně) ovlivněné náboženské představy s Tajemstvím, které všechny tyto před-
stavy nekonečně přesahuje. Kdybych si vypůjčil obraz z jiné kulturní tradice, tak bych řekl, že je důležité
neplést si prst ukazující na Měsíc s Měsícem samým.
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• 47
Když si člověk uvědomuje, že jeho osobní víra je nutně subjektivně zabarvena a že je rozdíl mezi tím, jak
se nám dává tajemství Boha v plnosti Zjevení, a tím, jak jsme schopni ho přijmout a omezeně pochopit
a vyjádřit, stává se v důsledku toho pokornějším. Také ví, že právě tady je místo pro otázky a pochybnosti:
týkají se toho, jak o Bohumyslím, jak jej vyjadřuji a jakmu rozumím.Vždy ho vidím lidsky, nedostatečně. To
nejsou pochybnosti o tom, zda Bůh je nebo není, ani pochybnosti o cirkvi, která tlumočí jeho Zjevení, nýbrž
jsou to především pochybnosti o mně samém, omém přístupu a omém chápání. A takové pochybnosti jsou
jistě legitimní. My přece nejsme vosk, do něhož se mechanicky a dokonale obtiskuje Boží tajemství. Zjevení
otevírá cestu k Tajemství, ale neruší ho a neničí.

• 49
(…) Jsem přesvědčen, že i ony pochybnosti, o nichž zdemluvím, budí – či přinejmenším dopouští – v našem
nitru Bůh sám. Pochybnost, kterou mám na mysli, chrání víru před jejím hlavním protikladem, modlosluž-
bou.

• 50
Má víra není neochvějná, chvěje se stále: nikoliv však dvojakostí mého srdce nebo šimráním klasických
pochybností novověké racionality. Chvěje se úctou před Tajemstvím, chvěje se studem před velkými slovy,
bez nichž se zároveň nemohu obejít. Chvěje se nechutí k formalismu a chladné profesionalitě lidí se zaťatým
srdcemamozkem, chvěje se strachemznebezpečnosti „majitelů pravdy“. Chvěje se při pomyšlení na vlastní
slabosti a nehodnost ve vztahu k tomu, čím jsem byl osloven a obdarován. Chvěje se prožitkem nekonečné
propasti mezi nevýslovností a nezměrností Boží a úzkostí mého srdce a mysli a omezeností mýchmyšlenek
i slov.

• 53
Ano, obávám se a straním se „neochvějných“, protože z nich cítím chlad smrti a nepřátelství k životu, k jeho
pohyblivosti, teplu a rozmanitosti; vyhýbám se jim, protože prostě nevěřím deklarované pevnosti jejich
víry. Nemohu si pomoci, za jejich úporností cítím křečovitě potlačované otázky a nezpracované problémy,
nevyřešené vnitřní konflikty, kterým se marně snaží uniknout do bojů s „jinak smýšlejícími“.

• 53
Ti nejvíce nesnášenliví, netolerantní a fanatičtí věřící jsou podle mého názoru lidé, kteří sami mají velké
pochybnosti. Vlastně bojují sami se sebou, se svými vlastními nepřiznanými pochybnostmi, jež však nebyli
schopni přijmout a unést. A proto si je promítají do těch druhých, a tam ve skutečnosti bojují se svým vlast-
ním stínem. Tento mechanismus projekce je dobře popsán v psychologii, zejména v hlubinné psychologii
Carla G. Junga.

• 53
Má zkušenost s fanatiky jedné či druhé strany (netolerantními „věřícími“ i dogmatickými, militantními
ateisty)mi napovídá, že zvláště nesnesitelnými nesnášenlivci se stávají ti, kdo si žádné pochybnosti o vlastní
pozici nejsou schopni přiznat a zbavují se jich tím, že je promítají na druhé, připisují je druhým a bojem
s nimi vlastně bojují s vlastními nerozpoznanými stíny a „démony“.

• 54
Myslím, že každý, kdo o své víře přemýšlí, má přirozeně různé pochybnosti a kritické otázky. A obávám
se těch, kteří nejsou schopni své vlastní kritické pochybnosti a otázky unést, kteří – poněvadž chtějí, aby
jim jejich víra poskytla už definitivní jistoty – zaměňují svůj pohled víry za eschatologickou visio beatifica,
za „blažené patření“. Pletou si takříkajíc zemi a nebe.
Lidé, kteří nejsou schopni ustát své vlastní pochybnosti, si je často promítají do těch druhých. Zbavují se
jich mechanismem projekce, z pochybností a „bludů“ podezírají ty druhé a pak s druhými tvrdě bojují.

• 55
Otázka, kterou se ptám na Boha, a otázka, kterou mi pokládá Bůh, je táž otázka.

• 55
Křesťanský teolog není ideolog, je to „církví placený pochybovač“ – nesmí-li přestat pochybovat, musí
nakonec pochybovat i o pochybnostech. Nevíra (fundamentalismus) pochybnosti potlačuje (a často promítá
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do těch druhých), zatímco dospělá víra věří i přes pochybnosti. Dělá odvážný krok důvěry do hloubky tajem-
ství a má dost síly unést kritické otázky a pochybnosti, i když na některé z nich zatím nemůže dát uspoko-
jivou odpověď. K víře patří i „eschatologická trpělivost“.

• 57
Větu „Bůh existuje.“ je třeba podobně jako výrok „Bůh je mrtev.“ nejprve správně interpretovat. Neměli
bychom na ni překotně odpovídat ano či ne, správná odpověď je nejprve protiotázka: Co tím myslíš? Co
myslíš slovem „Bůh“ a comyslíš slovem „existovat“? Dokážu si představit celou řadu pojetí, která semohou
skrývat za odpovědí „ano, Bůh existuje“, která musím přesto jako křesťanský teolog odmítnout.

• 58
svatý Bonaventura

• To, co můžeš popřít, není Bůh.

• 58
svatý Augustin

• To, co můžeš pochopit, není Bůh.

• 60
Slovem Bůh šetřím; míním jím výhradně ono vrcholné tajemství, ono Neznámo, které prosvítá životem,
jak ho my známe. Anebo nám tak záleží na tom, tvrdit proti vší zkušenosti, že už známe všechno, a to, co
neznáme, dřív nebo později pronikneme světlem svého rozumu a jeho nástrojů? Není pokornější a zároveň
moudřejší spíše říci s Pascalem, že nejvyšším výkonem rozumu je uznat jeho vlastní hranice, či přijmout
Anselmovu „pracovní definici Boha“, totiž že Bůh je to, nad co nic vyššího si nemůžeme myslet?

• 61
Bytí Boha, v něhož věříme, se liší od bytí věcí, které jsou ve smyslu předmětného, našim smyslům do-
stupného výskytu. Bůh není tak, jak jsou věci. Je-li, pak je jinak. Je-li Bůh, pak je svým vlastním, božským,
jedinečným způsobem – tak, jak je jen on a nikdo jiný. Kdyby byl jinak, nebyl by to Bůh, jeden a jedinečný,
byl by to jen exemplář božství, bůžek, modla, jsoucno mezi jsoucny, věc mezi věcmi.

• 62
Opravdové náboženské hledání v našem životě zde nemůže nikdy skončit tak, jako končí úspěšné hledání
nějakého předmětu, totiž jeho nalezením a vlastněním; nesměřuje totiž k nějakémupředmětnému cíli, nýbrž
k srdci Tajemství, které je nevyčerpatelné, které nemá dno.

• 65
Uvěřit znamená vystoupit z šablon myšlení již myšleného, z „pavučin rozumu“ a odvážně a kreativně
se otevřít tomu, co překračuje všechno popsatelné. Proto je živá víra spíše spojencem umění, které vždy
znovu překračuje horizonty již představeného a ztvárněného, než vědy, jak ji založila mechanistická fyzika
novověku.

• 66
Abychom se setkali s Bohem Bible, potřebujeme „vejít do příběhu“; potřebujeme vejít s úctou a porozumě-
ním, potřebujeme odložit mnohé, co si neseme s sebou. Takovou přítěží může být fundamentalistický, „do-
slovný“ výklad Bible či chápání Bible jako učebnice přírodovědy či dějepisu; obé je ve skutečnosti jen nekri-
tickou aplikací novověkých pozitivistických kritérií na text, jemuž je takové chápání skutečnosti a pravdy
zcela cizí.

• 67
Bůh není naším stínem, výtvorem, projekcí naší fantazie; to my jsme Jeho obrazem a výtvorem Jeho tvůrčí
fantazie.

• 67
Bůh, v něhož věřím, na rozdíl od boha-plniče lidských požadavků, nefunguje (a už vůbec ne jako služebník
mé vůle), on jest – je takový, jaký je (Ex 3,14), ne takový, jakého si přeju – a jsem to já, kdo se snaží (liknavě
a chabě, přiznávám) plnit Jeho vůli.
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• 67
Jestliže (…) ateista tvrdí, že Bůh neexistuje, a chce tím říct, že Bůh neexistuje jako nějaká věc, jako předmět,
pak s ním plně souhlasím.

• 68
Jestliže svatý Anselm něco dokázal svým geniálním ontologickým důkazem ze samotného pojmu Boha, pak
to nebyl přesvědčující důkaz o „reálné“ existenci Boha, nýbrž logický důkaz, že Boha si nelze myslet jako
neexistujícího. Protože bytí integrálně patří k (pojmu) dokonalé bytosti, „neexistující Bůh“ je protimluv, není
to Bůh, nýbrž bůžek. Svatý Bonaventura to vyjádřil geniální zkratkou: Je-li Bůh Bohem, pak Bůh existuje.
To, co „neexistuje“, to opravdu není Bůh.

• 68
Odmítám obraz Boha jako „nadpřirozené bytosti“, která za kulisami viditelného světa vyřizuje naše pohle-
dávky – a my se pak podle efektivity jeho výkonu rozhodujeme, zda mu přiznáme, či upřeme existenci:
Funguje-li podle našich představ, pak existuje a „věříme v něj“, nesplňuje-li naše kritéria, pak „není“. Ve
vztahu k takovému bohu jsem plně na straně ateistů; do mého světa a do světa mé víry nepatří podobné
„nadpřirozené bytosti“, a už vůbec ne takovýto jejich žalostný exemplář.

• 69
Filozofie jazyka nám říká, že k tomu, abychom pochopili nějakou větu, potřebujeme znát její kontext. Bez
kontextu můžeme výrok pochopit špatně, nebo vůbec. Události, které prožíváme, celý náš osobní životní
příběh stejně jako ta část dějin, do níž jsme postaveni, jsou jen určitým fragmentem, zlomkem. Bůh je kontext
života každého z nás, kontext lidských dějin a také celkový kontext dění přírody a kosmu. Problém je ale
v tom, že ten kontext nemáme zcela k dispozici, že ho musíme trpělivě odkrývat a že se nám ve své plnosti
ukáže až na konci časů.

• 69
Každá věta ukáže svůj smysl jen v určitém kontextu. Neznáme-li kontext, můžeme ji pochopit špatně anebo
námmůže připadat absurdní. Bůh je kontext našeho života i velkého dramatu dějin a přírody; nepřihlížíme-li
k tomuto kontextu, můžeme vlastní příběh (natož příběh dějin a přírody) pochopit špatně anebo se nám
může zdát absurdní.

• 70
Bůh zůstává radikálním tajemstvím – právě proto jsou pokusy „brát ho do své vlastní režie“ tak směšné
a blasfemické. Avšak Bůh je jak skrytým, tak i vyhlížejícím – dává se poznat, sám vyhlíží ty, kdo ho hledají,
jak to říká písmo o Božímoudrosti. Bůh vyhlíží ty, kdo ho vyhlížejí – a snadmůžeme říci ještě něco víc: i naše
vyhlížení – naše duchovní zkušenost a duchovní zkušenost těch druhých – jsou způsobem jeho vyhlížení,
způsobem, jak on je mezi námi. Je v naší otevřenosti.

• 71
Bytí Boha (a sama důsledně domyšlená idea Boha) je cosi, co radikálně překračuje novověké rozlišení na
subjekt a objekt, na vnitřní a vnější. Docela dobře chápu, že v tom novověkém subjekt-objektovém rozdělení
se idea Boha jaksi nevešla do systému. Anebo pokud se ji tam snažili lokalizovat, vyšla z toho spíš jakási
karikatura Boha, která si koledovala o ateistické popření. Bůh tedy není ani „vně“, ani „uvnitř“, protože
není částí nás samých, ani částí světa. Bůh není jen jakási hlubina lidské duše, byť jistě lze říci, že „sídlí v této
hlubině“, a Bůh také není ani jakýsi objekt „mimo nás“, kdesi uvnitř stvoření, byť v jistém smyslu zahrnuje
a zároveň překračuje všechno stvoření. Myslet teologicky o Bohu znamená překročit toto rozdělování světa
na subjekt a objekt, vykročit z tohoto novověkého paradigmatu.

• 71
Boží skrytost je tak nesmírná a tak radikální, že nejde o to, abychom svou starou představu o Bohu nahradili
nějakou novější, nýbrž o to, abychom získali odvahu všechny naše lidské představy o Bohu odložit (či ale-
spoň „dát do závorky“) a stanout mlčky a v úžasu před Tajemstvím.

• 72
Pojetí Boha jakožto Boha spojujícího jedinečnost a různost má významné důsledky také pro chápání světa,
má své politické důsledky i vliv na chápání církve. Společnost a církev, která – nakolik je lidská – chce
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být (podobně jako člověk) obrazem Božím, nemůže být monolitní, jednolitá, nemůže být ani strnule pat-
riarchální. Musí v ní být, tedy myslím v církvi i společnosti obecně, kromě jiného také místo pro ty, kdo
reprezentují svobodné prorocké („rušivé“) vanutí Ducha.

• 72
Oproti islámu a židovství zdůrazňuje křesťanství skutečnost, že Boží jedinečnost v sobě obsahuje také
různost. V dialogu s židovstvím a islámem není lehké ukázat, že tento motiv není zradou monoteismu
ani žádnou skrytou regresí k pohanskému mnohobožství.

• 72
To, co je velkým úkolem křesťanské teologie dnes, je stále hlouběji promýšlet důsledky pojetí Boha jako
Trojice – Boha, který je spojením jednoty a různosti, spojením oné s ničím nesrovnatelné jedinečnosti Boha
s vnitřní pluralitou společenství „osob“. Bůh, který je sám v sobě společenstvím, je totiž svatým pramenem
plurality stvořeného světa, říká ano naší různosti, pestrosti a mnohovrstevnatosti.

• 75
Za vyznánímmnoha křesťanů „Věřím v jednoho Boha“ se skrývá spíš obecný teismus, ne-li deismus; mnozí
„vyznavači“ i popěrači Boha si svorně Boha křesťanské víry pletou s antropomorfní „nadpřirozenou by-
tostí“ skrývající se za kulisami přírody a dějin, či s vágní, amorfní „vyšší silou“. V takovém případě, jak
ukazuji i ve svých knížkách a přednáškách, jsem spíš na straně ateistů, nakolik takové chápání Boha odmítají.

• 75
Vztah k Bohu, který ignoruje vztah k člověku, odporuje evangeliu: lze paradoxně říci, že takto „odlidštěný“
pojem Boha je jen lidská projekce a sebeklam.

• 77
Bůh negarantuje bezbolestný průběh ani oslnivý úspěch věci, kterou po nás žádá; pouze slibuje: Budu
s tebou. Budu s tebou i v temných nocích na této cestě, jako jsem byl s Jákobem: někdy tě posílím spánkem
plným prorockých snů, jindy budu s tebou zápasit jako tenkrát na břehu říčky Jabok. Budu s tebou jako
s Abrahamem ve zlomové chvíli strašné zkoušky na hoře Moria, budu s tebou jako s vyčerpaným Elijášem
na poušti, když jsem mu poslal výzvu, aby pokračoval v pouti, ale i chléb k posilnění na cestu.

• 80
Bůh začne mluvit skrze náš život jen za jediné podmínky: že sestoupíme z vědomě či bezděky okupovaného
„Božího trůnu“ – protože to je místo, které je natolik vzdálené od místa našeho určení, že tam hlas, který
je nám určen a který se na nás obrací, nedoléhá. Pokud si hrajeme na Boha anebo jeho místo obsadíme
něčím, co uctíváme jako Boha, s Bohem se nemůžeme setkat.

• 82
Pravý Bůh nepřichází nikdy jako náhražka či konkurent naší svobody, jako ten, který by nás zbavoval naší
odpovědnosti. Naopak: dovolává se naší svobody a svěřuje svou věc do naší odpovědnosti v podobě poslání
a zaslíbení.

• 82
Boha v jeho všepřesahující tajemné plnosti nemůže obsáhnout žádná dějinná podoba náboženství ani nábo-
ženského poznání uvnitř dějin. Pokud by se o to pokusila, učinila by z Boha modlu, z víry pouhou ideologii
a z rodiny víry, tohoto „společenství poutníků“, pouhou strnulou instituci.

• 83
Věřit v jednoho Boha znamená především být svobodný, být osvobozen od vlády „bůžků“. Znamená to zmoc-
nění (a zároveň dlouhodobý úkol) odpírat nárokům relativních hodnot hrát v našem životě roli Absolutna.

• 83
Věřit v BohaOtce neznamená promítat do nepředstavitelného Absolutního tajemství lidskou ideu otcovství
či zkušenosti s vlastním otcem, nýbrž vyvodit z této metafory zcela praktické důsledky: je-li Bůh „otec všech
lidí“, pak všichni lidé – všech národností, ras, kultur, přesvědčení, či sociálních skupin – jsou si navzájem
bratry a sestrami.
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• 84
Metafora „Otec“, kterou Ježíš tak rád užíval k označení Boha, je dnes v důsledku rozpadu rodin a krize
otcovské autority pro mnohé ještě vyprázdněnější než metafora „osoba“ či „nebe“. Symboly jsou mosty,
které jsou schůdné natolik, nakolik se dotýkají naší zkušenosti. Pro kolik zejména mladých lidí je dnes ve
„společnosti bez otců“ slovo otec prázdným zvukem, nevyplněným žádnou zkušeností, anebo dokonce
slovem zatíženým bolestnými asociacemi, vzpomínkami na traumatické zkušenosti s vlastním otcem, který
nedostál roli laskavého a obětavě milujícího ochránce?
Ale je zde přinejmenším jeden významný důvod pro zachování této metafory: vyznáváme-li, že Bůh je otec
všech lidí, pak se tím zavazujeme k tomu, že budeme všechny lidi, přes všechny rozdíly, vnímat jako bratry
a sestry a tak se k nim také chovat.

• 84
Věřit v Boha jakožto Stvořitele světa znamená závazek chovat se k světu, k přírodnímu prostředí svých
životů, s úctou a odpovědností, odmítat bezohlednou manipulaci přírody (včetně hazardního využívání
vědeckých objevů např. v otázkách genové manipulace) a vykořisťování přírodních zdrojů.

• 87
Negativní teologii snad můžeme považovat za legitimního dědice autentického křesťanského a biblického
„ateismu“, bránícího tajemství božství nejen před zpředmětněnímmateriálním, nýbrž i intelektuálnímapoj-
movým. Tak jako biblický a starokřesťanský „ateismus“ střežil Boží svobodu a velikost před uvězněním
božského ve dřevě a kovu, chránila ji mystika a negativní teologie před uvězněním v pojmech a teoriích.

• 89
Jsem přesvědčen, že zralá víra musí v sobě pojmout – avšak také vnitřně zpracovat a poctivě, ne povrchně
a lacino, projít a překonat – ony zkušenosti se světem a s Bohem, které někteří nazývají „smrt Boha“ a jiní
méně pateticky Boží mlčení.

• 90
„Bůh zemřel!“. To je vážná věta, radikálně vyjadřující hlubokou existenciální zkušenost milionů lidí, kteří
prožili dějinnou etapu „zatmění Boha“, a my bychom si ji rozhodně neměli plést s nějakým povrchním
vulgárním ateismem materialismu či scientismu. Proto si vážím teologů a křesťanských myslitelů, kteří
tuto rukavici, hozenou křesťanství Nie schem a pak ateistickým existencialismem, zvedli, snažili se tomuto
výroku nejprve porozumět a současně odolali pokušení spustit obvyklé naivní apologetické tirády.

• 92
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
V křesťanství jsem našel svůj domov také proto, že v něm tuším možnost obejmout zároveň jak onu pod-
statnou pra-víru, tak i určitou pravdu nevíry, možnost vzít vážně i onu zkušenost Božího mlčení a tragické
stránky života.

• 101
Mnoho lidí se u nás označuje za ateisty jen proto, že se neidentifikují s církevní podobou křesťanství. Avšak
často je jim vlastní spíš agnosticismus, případně nějaký velmi individuální druh víry. Někteří „ateisté“ ve
skutečnosti pouze odmítají představu o Bohu a víře, kterou si sami vytvořili či přejali. Můj dialog s nimi
spočívá především v tom, že se snažím rekonstruovat obraz Boha, který odmítají, a často pak musím říct:
„Ano, je dobře, že odmítáš tuto představu Boha – tu odmítám i já. Takový bůh, kterého odmítáš, skutečně
neexistuje. To není Bůh, jenž by si zasloužil víru.“.

• 102
Ateismus, který spočívá v destrukci určitého typu primitivního teismu, se (…) může stát velmi vítaným
spojencem víry, poněvadž koná jakousi ikonoklastickou, obrazoboreckou funkci – v podstatě boří modly.
Tím se stává významným souputníkem jedné teologické tradice, které si neobyčejně vážím, a to je tradice
v. negativní (apofatické) teologie.
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• 103
Podle mého hlubokého přesvědčení opakem víry není ateismus; mnohé z toho, co nazýváme ateismem,
jen kriticky a prospěšně očišťuje víru od jejích karikatur a pokleslých forem. Opakem, protikladem a hlavním
nepňtelem víry je pověra, modloslužba.

• 103
Pokud přežívají představy Boha jako předmětu, jsoucna mezi jsoucny, „bytosti“ na způsob stvořených by-
tostí, o kterém jemožno se dohadovat, zda „je“, anebo „není“, pak teologmusí uvítat ateismus, který takové
představy zničí, neboť takový bůh opravdu není. Pokud někdo líčí Boha jako „nadpřirozenou bytost“ kdesi za
kulisami skutečnosti, pak vhoďme tuto představu klidně do pece ateistické kritiky. Bůh, v něhož věříme,
není „za skutečností“, nýbrž je hlubinou skutečnosti, jejím tajemstvím, je „skutečností skutečnosti“.

• 105
Pokud se kdy do naší teologie, spirituality a církevní praxe vloudily rouhavé karikatury Boha, buďme
vděčni ateistům, že jistou důležitou úlohu udělali za nás! Pokud bude i jejich zásluhou svět „bezbožný“
– ve smyslu osvobozený od těchto strašidelných božstev vytvořených projekcí lidských strachů a přání –,
bude jistě bližší Bohu, o němž hovoří (i mlčí) evangelium.

• 106
Hlavní rozdíl mezi vírou a ateismem vidím v trpělivosti. Ateismus a náboženský fundamentalismus a en-
tuziasmus příliš lehké víry se sobě vzájemně nápadně podobají tím, jak rychle dokážou být hotovi s tajem-
stvím, kterému říkáme Bůh – a právě proto jsou promne všechny tři tyto pozice stejnouměrou nepřijatelné.

• 106
Neříkámateistům, že nemají pravdu, nýbrž že nemají trpělivost; říkám jim, že jejich pravda je nedopovězená
pravda. Avšak hned je třeba důrazně dodat, že i „naše pravda“, pravda víry, zde na zemi je v jistém smyslu
„nedopovězená“, protože je svou nejvlastnější povahou otevřená vůči Tajemství, které se má v plnosti zje-
vit až na konci věků. Proto musíme odolat pokušení pyšného triumfalismu, proto si máme s „nevěřícími“
a jinak věřícími co říci, proto i my máme naslouchat a učit se.

• 109
„Bůh, který je, ten není.“, tento paradoxní výrok mistra Eckharta, opakovaný teology dvacátého století,
zejména 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
– jsoucno, které nemusí být nutně a může nebýt –, z podstaty věci není Bohem. Na tom stojí argument,
procházející odAnselma z Canterbury až pomoderní logiky a filozofy jazyka dějinami filozofie náboženství
(často pod matoucím názvem „ontologický důkaz Boží existence“).

• 111
Odhlédneme-li od zjevně patologických (člověka poškozujících) obrazů Boha, najdeme stále dost věřících,
a zejména množství nevěřících, které spojuje infantilní představa o Bohu. Věřící a nevěřící v tomto případě
rozděluje pouze to, že jedni tuto karikaturu považují za „realitu“, zatímco druzí tutéž představu za „pouze
myšlenou“.

• 111
Se sebejistou vírou dokáže sebejistý ateismus dobře zápasit, jsou to ostatně blíženci v naivitě. Sebejistá víra
v tomto zápase často prohrává, protože zapomněla na Pavlovo slovo, že v tomto světě vidíme věci Boží jen
částečně, jako v zrcadle, v hádance. Ale víra, která nemá ve štítu pyšnou jistotu, nýbrž pokorné snad, přes
zdání slabosti je ve skutečnosti neporazitelně silná. Toto „snad“ se jeví jako směšný prak v rukou Davida
proti mohutnému meči a brnění Goliáše ateismu; avšak také tak překvapivě vítězí. „Neboť ‚pošetilá‘ Boží
věc je moudřejší než lidé a ‚slabá‘ Boží věc je silnější než lidé.“ (1 Kor 1, 25).

• 115
To skutečně nebezpečné na narcismu není to, že jsme namyšlení, marniví a ješitní, tím jsme spíše jen komičtí;
tou tragickou pastí narcismu – jak ostatně velmi výmluvně ukazuje mýtus o Narcisovi – je to, že člověk
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nakonec může ztratit své skutečné já, může je utopit ve své falešné představě o sobě, může zničit tajemství
skutečné lidské krásy a velikosti.

• 116
Ateismus jako oficiální ideologie komunistických států byl idolatrií jak v teorii, tak i v praxi. Příslib budoucí
komunistické společnosti, tato sekularizovaná podoba biblické eschatologie, se snad rodila jako kritická
utopie, ale záhy se stala ideologií, destruktivní ideologickou fikcí. Tento ideál budoucího ráje na zemi se stal
Molochem a jeho velekněží, jeho institucionální zástupci v pozemské přítomnosti, komunističtí funkcionáři,
kteří záhy převýšili v ukrutnostech a počtech obětí i inkvizitory a vůdce náboženských válek dávné minu-
losti, začali na jeho oltářích zabíjet a pálit nejvyšší hodnoty – lidské životy, svědomí, práva a svobodu.
Tak jako komunismus byl zvířeckou karikaturou jistého „katolického“ pokušení k totalitarismu (který Dos-
tojevský mistrně zkarikoval v podobenství o Velkém inkvizitorovi), tak nacismus bestiálně zneužil jistého
„protestantského“ (Lutherova) pokušení přimknout víru, osvobozenou od židovského a katolického záko-
nictví, k „zdravému němectví“.

• 118
Zdá se, že epochu postmoderní globální civilizace je možné prohlásit za dobu postsekulární. Pragmaticky
uvažujícím lidem začalo být zřejmé, že řešení velkých otázek, před nimiž stojí „globální vesnice“, vyžaduje
spojenectví přes všechny názorové hranice a velké náboženské komunity a církve – jakožto důležití „glo-
bální hráči“ nemohou být z tohoto dialogu vyloučeny. Partnerský dialog započal i mezi teologií a přírod-
ními vědami. Konflikty z doby vrcholného novověku i pozdější strach z dotyku mezi vědou a nábožen-
stvím byly oboustranně mnohokrát překonány a bariéry prolomeny. Věda, jíž se dovolával pozitivistický
i marxistický ateismus v boji proti náboženství, se naučila uznávat hranice své kompetence při interpretaci
skutečnosti. Věda se stala skromnější a sebekritičtější a na druhé straně i katolická církev se distancovala od
primitivního, „doslovného“ chápání biblického textu. Tváří v tvář postmodernímu příklonu k iracionalitě
hovořil Jan Pavel II. a zejména Benedikt XVI. o potřebě nové aliance mezi vírou, vědou a filozofií: víra bez
myšlení i racionalita bez víry mohou být destruktivní.

• 124
Dějiny ateismu ukazují, jak je tento jev ambivaletní – v některých případech ateismus navazuje na pro-
rockou a mystickou kritiku náboženské idolatrie (či pokušení k idolatrii), v jiných však staví na uvolněné
místo Boží okamžitě nové bohy. Ano, toto je rozhodující na teologickém hodnocení ateismu: ateismus je vzácný
spojenec víry, kdykoliv – byť tak nečiní ve jménu živého Boha – demontuje všechno, co je v náboženství str-
nulého, zvetšelého, žluklého. Vždycky najde v náboženském světě spoustu vhodných terčů! Problém je v tom,
že ateisté často – právě protože svou destrukci nečiní jako proroci amystici ve jménu Boha živého – nevydrží
nechat po této fázi svatyni prázdnou a nastolují své „náhradní bůžky“. A tito náhradní bůžkové ateismu jsou
často mnohem destruktivnější (a často nejen tragičtější, nýbrž i komičtější) než primitivní formy religiozity,
vůči nimž vystoupili. Kolik druhů ateismu – od jakobínského „občanského náboženství“, kultu Rozumu
a Nejvyšší bytosti po komunistické kulty – nevydrželo tuto kritickou fázi cesty a začalo na uprázdněné
oltáře s bigotní náruživostí cpát své bůžky, lačné krvavých obětí!

• 125
Ateista, který svým ateismem protestuje proti nespravedlnosti a zlu ve světě, tím protestem samým už svůj
ateismus popírá: Dovolává se totiž smysluplného a dobrého řádu věcí (tedy toho, co se tradičně nazývá
slovem Bůh, ať on to už nazve jakkoliv). Kdyby skutečně platilo základní dogma ateistické víry a žádný
takový smysluplný řád všehomíra by prostě neexistoval, bylo by třeba to vzít prostě na vědomí a bylo
by absurdní a zbytečné vznášet jakékoliv protesty. Všechny vášnivé protesty proti zlu v našem světě jsou
vlastně významnou formou vyznání víry, křikem k Bohu, byť často k „neznámému Bohu“.

• 126
V poslední době skupiny militantních ateistů vylepují v autobusech a na nárožích několika evropských
měst plakáty s hesly „Bůh pravděpodobně není“ (spolu s radami ke konzumnímu životu „Užívejte si klidně
života“). Také nejznámější apoštol „nového ateismu“ Richard Dawkins, chce-li skrýt naivní aroganci svého
sebejistého přesvědčení a zachovat si zdání vědecké serióznosti, se utíká k formulaci: Bůh pravděpodobně
není. Ale je za tímto slůvkem pravděpodobně skutečně ona pokora před tajemstvím, případně paprsek naděje
jako v rabínově „strašném snad“? Pochybuji o tom.
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Bůh, jak si ho představuje a vyvrací Dawkins, nejen pravděpodobně, nýbrž určitě není – tolik může křesťan-
ská víra, opřena o tisícileté zkušenosti s vyvracením a kácením podobných falešných bůžků, říci s jistotou.
Dawkins a současní pozdně osvícenští scientisté popírají toho boha, kterého si jejich předchůdci, osvícenští
deisté a teisté v sedmnáctém a devatenáctém století vymysleli, boha jako užitečnou hypotézu při hledání me-
chanického původce vesmíru. Rada vědců krátce poté už tuto hypotézu naštěstí nepotřebovala (viz známou
Laplaceovu odpověď Napoleonovi) a nepotřebuje ji ani dnešní fyzika, ani teologie. Jen Dawkins se z ně-
jakého důvodu domnívá (maje snad před očima jen obskurantismus kreacionistů a některých hlasatelů „in-
teligentního plánu“), že je pořád živá, a proto ji vehementně popírá, a přitom si zřejměmyslí, že tím vyvrátil
zároveň Boha křesťanů i veškerého náboženství. Při čtení Dawkinsových knih jsemměl pocit, že se jeho kri-
tika netýká animé víry, ani Bohamé víry a že bůh, s nímž on zápasí, mi připadá stejně „nepravděpodobný“,
plochý a vykonstruovaný jako jeho scientistický model přírody bez tajemství.

• 128
Ve dvacátém století se znovu ozývá ono vzdorné gesto Ivana Karamazova, který Bohu vrací vstupenku
do tak zpackaného světa. Avšak: není sám tento protest projevem víry a vzdorné naděje ve smysl, na který
bezděčně spoléháme?Odkudpramení naše rozhořčení tváří v tvář utrpení, ne-li z hluboce zakořeněné před-
stavy, že skutečnost má být k nám dobrá, přátelská, spravedlivá a milosrdná? Ale proč by taková měla být?
Není-li Bůh, everything goes – nejen „vše je dovoleno“, nýbrž nic není vyloučeno, vše se může přihodit, i to
nejhorší – proč bychom se tomu měli podivovat? Komu a na koho bychom si měli stěžovat, že svět a lidský
úděl je plný tragiky?
Jsme-li opravdu radikální ateisté – to znamená, že nevymýšlíme jen jiná jména a symboly pro onen základní
všeobjímající smysl, nýbrž opravdu důsledně odmítáme připustit takový předem daný smysluplný a dobrý
základ života –, proč by násmělo zlo udivovat?Odkud pak vůbec berememěřítko dobra a zla?Odkud víme,
že život člověka má – nebo by měl mít – větší cenu než život mravence? Na čem zakládáme nároky, které
na skutečnost klademe? Proč by vůbec mělo být něco, proč by nás nemělo ovládat slepé a hluché Nic?

• 130
S „apateismem“ – ateismem lhostejnosti, který otázka po Bohu prostě vůbec nezajímá, neboť se nehodí
do světa jeho „vědeckých jistot“ či materiálních jistot – nemá význam ztrácet příliš mnoho času. Ateismus
lhostejnosti je stejně nudný jako lhostejná, líná víra, která se pohodlně usídlila ve svých zvycích a jistotách,
v „dědictví otců“, v pokladu, který pečlivě zakopala, a nehodlá – jako nanicovatý a líný správce v Ježíšově
podobenství o hřivnách – nic riskovat, nic investovat do hry, o nic nepřijít. A tak také tento poklad o nic
nerozmnoží, a jak Ježíš varuje, při konečném vyúčtování přijde o všechno – bude jí vzato i to, co má.

• 135
Ateismus je užitečná antitéze k naivnímu, vulgárnímu náboženství – ale je třeba jít dál, k syntéze, k zralé
víře.

• 136
Je-li náš „nevěřící přítel“ nevěřícím v onom smyslu, že z nějakého důvodu nesdílí „naše náboženské pře-
svědčení“ a že „s námi nechodí“, bylo by zpupné ho jen proto označovat za hříšníka (nadto hřešícího
hříchem všech hříchů), za „nevěrného“. Takový „nevěřící“ ke svým postojům a názorům, jakkoliv s nimi
nesouhlasíme, může mít subjektivně dobré důvody.

• 136
Umnoha nevěřících tomu není tak, že by pojem Bůh byl v jejich myslích zcela „prázdnou zásuvkou“, nevy-
plněnou vůbec žádnou představou, že by prostě nevěděli, co se tím pojmem míní. Mají nějakou (byť třeba
matnou) představu o tom, co odmítají. Člověk, který v nitru chová nějakou obskurní představu o Bohu,
celkem pochopitelně „chce, aby Bůh nebyl“ – někdy prostě proto, že neví, co by si s oním strašidlem, které
si pod pojmem Bůh představuje, ve svém světě počal. Ve všech těchto případech můžeme jakožto věřící
takovému postoji rozumět; ani my sami bychom jistě nechtěli, aby takový bůh byl a aby Bůh byl takový.

• 138
Za odpovědí „nechci, aby Bůh byl“ se může skrývat mnoho různých postojů. Nejčastěji může jít o to,
že člověk má o Bohu představu, která je pro něj psychologicky či morálně nepřijatelná (například před-
stava svévolného tvrdě trestajícího vychovatele spojená s dětskými traumaty a pokřivenou náboženskou
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výchovou); odmítá-li takového boha, činí tak plným právem a prospěje tak svému duchovnímu i duševnímu
zdraví.

• 138
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.

• 153
Při rozjímání křížové cesty je mi vždy velikou útěchou, že Ježíš nenesl svůj kříž suverénně jako nějaký
antický atlet, nýbrž že pod ním opakovaně padal – jako my! Proč tolik zbožných přátel a duchovních vůdců
říká těm, kteří pod svým křížem padají, ty hrozné fráze, které by se spíš hodily do úst nešťastných Jobových
přátel či sentimentálních „žen jeruzalémských“ z pašijí, proč jim prostě nepřiznají právo na to, ležet jednou
obličejem v prachu a nemoci už dál?

• 157
Opravdu milujeme to, čemu jsme schopni dát přednost před Já.

• 167
Člověk je volán k „nadhledu“ pouze nad svým vlastním egem, nikoliv nad druhými lidmi. Ve vztahu k těm,
kteří nás nenávidí nebo nám škodí, člověk se nemá hrdě odebrat na vzdálené vyvýšenémísto, ale naopak se
„nepříteli“ co nejvíce vnitřně přiblížit. Má mít odvahu nahlédnout pod jeho válečnickou masku a podívat
se mu do očí – a umí-li to již (není-li příliš spoután svými projekcemi a paranoidní úzkostí), zkusit mu
nahlédnout i do srdce. Pokusme se podívat svým nepřátelům do tváře a mějme odvahu si přiznat, že jsou
nám podobnější, než jsme byli ochotni si připustit.

• 168
„Miluj svého bližního jako sám sebe.“, říká Ježíš a sděluje nám tím zároveň důležité poselství: člověk má
milovat sám sebe. Kdo nedokáže říci vděčné a radostné ano sám k sobě (i když o sobě ví řadu věcí, které ho
právě k velké hrdosti neopravňují), nedokáže také opravdu přijmout druhého. Lidé trpící komplexy méně-
cennosti, trvalými pocity ublíženosti a projevy sebenenávisti a sebepohrdání si často tyto patologické stavy
kompenzují pýchou, anebo si je promítají do druhých; kdo nevydrží sám se sebou, nevydrží ani s druhými.
Když někdo utíká sám před sebou k lidem, dokonce i do pomáhajících profesí, nemůže druhým skutečně
pomoci; to, co působí jako krajně obětavá láska, se pak často ukáže jako skrytá manipulace.

• 172
Lidé, kteří si pletou lásku s citovým zaujetím, se cítí oprávněni opustit svého partnera, když už k němu nic
necítí; lidé, kteří si pletou víru se zbožným rozechvěním citu, se začnou považovat za ateisty v okamžiku,
kdy konečně jejich náboženský život začínal opouštět plenky a měl šanci se stát zralým. Lidé, kteří si pletou
naději s optimistickými pocity, jsou zralí pro sebevraždu, když je život připraví o optimistické iluze – ačkoliv
právě tento okamžik je příležitostí osvědčit sílu naděje;máme vydat počet ze své naděje, nikoliv ze svých nálad.

• 172
Láska není jen cit, emocionální rozpoložení, nýbrž něco mnohem hlubšího. Jestliže je mi někdo sympatický,
ještě to neznamená, že ho miluji, je-li mi nesympatický, neznamená to, že ho nenávidím; v Ježíšovi také
jistě farizejové nebudili city sympatií, nelze však tvrdit, že je nenáviděl. Láska spočívá v tom, že druhému
přeji dobro a jsem připraven mu je prokázat, nakolik budu moci; nenávist znamená, že mu přeji zlo a jsem
přichystán mu je také způsobit, jen co k tomu budu mít příležitost.

• 174
Lásce se učíme také v odpouštění. Ano, rezidua zraněných citů často přetrvávají, i staré jizvy se občas
otvírají. Někdy jsme neschopni zapomenout, protože zranění stále bolí, ale to neznamená, že jsme neschopni
odpustit. Bůh po nás chce milosrdné srdce, nikoliv děravou paměť! Jde o to, jakým způsobem 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, nebo
zda ji trpělivě vystavujeme uzdravujícímu působení času a jsme vnímaví k těm zážitkům, které vyvracejí, či



Tomáš Halík: Žít s tajemstvím 14Tomáš Halík: Žít s tajemstvím 14Tomáš Halík: Žít s tajemstvím 14

alespoň zpochybňují naši k zatrpklosti a cynismu vedoucí antivíru, že zlo bude mít v životě vždy poslední
slovo.
Odpustit znamená nenechat se vtáhnout touhou po odplatě na hrací plochu zla; znamená odmítnout odplá-
cet zlem za zlo. „Odpouštíme našim viníkům“ neznamená prohlášení, že jsme s tímto úkolem už u konce,
nýbrž závazek neustat v tomto procesu obrácení vlastního srdce – v procesu, který vždy v určitém smyslu,
přímým či nepřímým způsobem, viditelně či skrytě zasahuje i toho, který se provinil proti nám.

• 175
Jestliže je tvůj nepřítel v nouzi, pomoz mu, říká Ježíš. Nabízí nám tak kurs důležité a snad jedině účinné
terapie zla: nabídnout rozzlobenému, uraženému, či provinilému možnost korektivní zkušenosti – ne jak ty
mně, tak já tobě, nýbrž jak Bůh mně, tak já tobě. „Kdybys pamatoval na viny, Bože, kdo obstojí?“, ptá se
žalmista (Žl 130,3). Ten, kdo do hloubky prožil, že žije z Božího odpuštění, je schopen takového jednání.
Ježíš neříká: Zapomeň, co se mezi vámi stalo – nýbrž: Nenech své jednání podmínit tím, co se stalo. Nenech
se spoutat špatnou minulostí, otevři lepší budoucnost.

• 176
Víra, naděje a láska jsou tři způsoby, jak se vyrovnat se zkušeností Boží skrytosti. Proto nabízejí zcela odliš-
nou cestu, než jsou jak ateismus, tak „laciné věření“. Jsou však – oproti těmto dvěma často nabízeným
zkratkám – opravdu dlouhou cestou. Tato cesta – podobně jako exodus Izraele, jenž je jejím nejvýstižnějším
biblickým předobrazem – vede také pouští a temnotou. Ano, občas se tam cesta také ztrácí; někdy musíme
sestoupit hodně hluboko do propasti, do údolí stínů, abychom ji znovu nalezli. Kdyby však tudy nevedla,
nebyla by cestou k Bohu – Bůh nebydlí na povrchu.

• 177
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.

• 177
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 při-
jímat trpělivě a pozorně lidská setkání jako Boží vzkazy plné smyslu – a to i tehdy, kdy tomu smyslu ne-
dokážu dostatečně rozumět. Milovat Boha znamená důvěřovat, že i nejsložitější a nejtemnější chvíle mi
jednou vyjeví svůj smysl, takže k nim budu moci říci: „V tom že byl Bůh? Nuže – ještě jednou!“.

• 180
Pascal

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

• 187
Jedním z nejvzácnějších plodů naděje je odpuštění. V aktu odpuštění budoucnost slaví vítězství nad minu-
lostí. Naděje dává sílu k onomu obratu od minulosti k budoucnosti, jímž je odpuštění. V odpuštění naděje
zbavuje minulost její tíhy a otvírá bránu budoucnosti. Je-li hřích smrtí, pak odpuštění je vzkříšením.

• 187
Naděje je skulinou, jíž budoucnost vrhá paprsek svého světla do přítomnosti a zároveň umožňuje vidět
jinak, „v jiném světle“, naši minulost. Proto je tak potřebná zejména v temných chvílích života, zvláště
tehdy, padl-li na přítomnost z minulosti stín viny. Naděje je škvírou, skrze niž můžeme i v nejdusnějších
chvílích přítomnosti vdechnout do plic dech budoucnosti; jsou situace, v nichž bychom se bez ní zadusili.

• 188
Nedočkavé vyhlížení nebeského Jeruzaléma, které bylo alfou a omegou víry Ježíšových posluchačů a něko-
lika prvních generací křesťanů včetně autorů novozákonních spisů, skončilo někdy v době, kdy se křesťané
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zabydleli v římské říši. Tehdy skončila jejich role politických a náboženských disidentů (a tento disent úzce
souvisel právě s apokalyptickým charakterem jejich naděje) a křesťanská eschatologie, do té doby srdce
křesťanské víry, se radikálně proměnila: tiché opuštění naděje na blízký konec světa a druhý příchod Páně
nahradila starost o to, jak se dostat po smrti do nebe (každý sám, takříkajíc: „každému podle jeho zá-
sluh“). Církev se tak ovšem v nemalémíře ze společenství poutníků stala pojišťovací agenturou se spoustou
nabídek, jak si místo v nebi co nejspolehlivěji zajistit.

• 191
Naděje může, má, ba musí podpírat naše lidské úsilí obstát v každodenních zkouškách, plnit úkoly všed-
nosti, po každé porážce a zklamání zas povstat a jít dál. Avšak nemůže se ztotožnit a vyčerpat s žádným
z těchto úkolů, po dosažení jakéhokoliv cíle zůstává otevřena; na světě není nic, co by uhasilo její žízeň po
absolutnu. Naděje provází cestu člověka jako onen svatý nepokoj srdce, o němž napsal Augustin: „Stvořil
jsi nás pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.“.

• 194
K zrání ve víře patří také přijetí a přetrpění chvil – a někdy dlouhých údobí – kdy se Bůh zdá být daleko, kdy
zůstává skrytý. To, co je zřejmé a prokazatelné, přece nevyžaduje víru; víru nepotřebujeme ve světle neotře-
sitelných jistot dostupných silám našeho rozumu, představivosti, či smyslové zkušenosti. Víra je tu právě
pro chvíle šerosvitu mnohoznačnosti života a světa a také pro noc a zimu Božího mlčení. Víra a naděje jsou
projevy naší trpělivosti právě v takových dobách – a láska je tím také: láska bez trpělivosti není žádná oprav-
dová láska. Víra – podobně jako láska – je neoddělitelně spojena s důvěrou a věrností. A důvěra a věrnost
se osvědčují trpělivostí.

• 194
Pavel píše v závěrečném crescentu své velepísně na lásku: Láska je trpělivá. Ano, i víra, je-li opravdu vírou,
je trpělivá. Ba více: víra je trpělivost. Tak, jako se v trpělivosti s druhýmukazuje a prokazuje láska k druhému
člověku, její síla a pravost, tak v jistém druhu trpělivosti tváří v tvář i všemu tomu těžkému, tvrdému amno-
hoznačnému v životě je přítomna (byť skrytě, implicite, anonymně) také víra. A tam, v té trpělivosti –možná
především v ní – se ukazuje její síla a opravdovost.

• 198
Ježíš u samé kolébky církve musel napomínat své žáky, aby si nechtěli hrát na anděly Posledního soudu,
nechtěli „konečně udělat pořádek na zemi“ a vymýtit zlo (podle míry svých infantilních představ o tom, co
je zlo a co je dobro).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 horizon-
tem dějin, nikoliv 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 zábranou, aby snahy užuž zavést nebe na zemi nedělaly z života na zemi peklo.

• 202
Někteří odvozují slovo náboženství, religio, od slovesa relegere, znovu číst a hlouběji chápat; náboženství
by tedy mělo být jakousi reinterpretací životních událostí. Skutečnost, kterou prožíváme, vnímáme větši-
nou prvoplánově, v hluku a spěchu dne nemáme příliš možností zamyslet se nad hlubším poselstvím, které
je v proudu událostí uloženo. Ono znovu-čtení, relegere, reinterpretace, možné přehodnocení, si vždy žádá
nejenom dávku vnějšího a vnitřního ticha, nýbrž také jistou svobodu od sebe sama. Je to zároveň cesta
k moudrosti. Lidé, kteří probíhají životem jako štvanci, prožijí sice spoustu věcí, ale nedokážou se zastavit,
aby si je „vychutnali“. Ne náhodou pochází slovo sapientia, moudrost, od sapere, vychutnávat. To vychut-
návání není jen nějaké hédonistické požitkářství, nýbrž je spíš odkrytím čehosi, co je takříkajíc na samém
dně událostí. Naslouchání, dešifrování, kontemplace, znovučtení a hlubší pochopení vlastního života je
nesmírně důležité, protože z proudu prožitků činí zkušenost.

• 203
Člověk by si měl před spaním projít svůj den nejen z hlediska toho, co se mu podařilo podle jeho vlastních
přání a záměrů, nýbrž také čím byl, případně čím mohl nebo měl být osloven. Pokusit se takříkajíc „přečíst
svůj den“ ještě jednou, pozorněji, už ne jako neutrální text, nýbrž jako dopis, jenž mu byl osobně adresován.
Snažit se dešifrovat Boží slovo k sobě v tom, co se mu přihodilo, v tom, co četl, s čím se setkal, co slyšel i co
se událo v jeho nitru. I jemné podněty, které se objevují v nitru člověka, mohou být způsobem Boží řeči.
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• 203
Meditace je důležitýmmístemvíry, prostorempro realizaci jejího podstatnéhoprvku. Je nutné, aby se člověk
dokázal ztišit, aby odstoupil od hluku každodennosti, od sebe sama, vyšel nad svou vlastní perspektivu
a podíval se na sebe a svůj život jakoby z Boží perspektivy. A položil si otázku: Ano, toto se mi sice podařilo
podle mých představ, ale jakou to má asi cenu v Božích očích? Člověk tak ve všednodenních událostech
odkrývá jakousi řeč, která k němu promlouvá. Tohle je velmi podstatná kultura vnitřního života a zároveň
našeho vztahu ke světu. Schopnost naslouchat a umění dešifrovat jsou velmi podstatné prvky víry.

• 204
S tajemstvím člověk nesmí být nikdy „hotov“. Tajemství – na rozdíl od problému – nelze dobýt; je třeba
trpělivě prodlévat na jeho prahu a setrvávat v něm. Nosit ho – jak je psáno v evangeliu o Ježíšově matce –
uvnitř, v srdci; nechat ho tam zrát a skrze něj nechat zrát nás samotné.

• 207
Co to je přímluvná modlitba, jaký je její smysl? Znamená to informovat Boha o potřebách lidí? To by bylo
pošetilé. Znamená to odesílat trápení druhých a bolesti světa kamsi do zásvětí, s nápisem „Postarej se,
Bože!“? To by byl alibistický sebeklam, magie a pověra, tedy přesně to, co si pod „přímluvnou modlitbou“
představují ti, kteří o skutečném duchu a smyslu křesťanské modlitby nevědí nic – totiž ateisté, kteří se jí
posmívají, a (bohužel) také někteří věřící, kteří ji právě takovým způsobem „praktikují“ a doporučují.
Přímluvnámodlitba je rozhovor s Bohem o trápeních druhých, která pociťuji jako svá vlastní trápení. V tom-
to rozhovoru – konfrontován se slovem evangelia, v tichém odstupu od svých vlastních prvoplánových
emocí, přání a nápadů – se učím v duchu jedné vzácné modlitby rozlišovat to, co sám mohu a co nemohu
změnit. Učím se brát za své to, v čem se mohu alespoň nějak angažovat sám, a prosím o odvahu a sílu
pomáhat, neuhýbat, neodkládat, nezapomínat, nezavírat oči.

• 208
Modlitba není uklidňující droga ani příležitost fňukat do Boží zástěry, je to Boží kovárna, kde máme být
slovem evangelia přetaveni a ukuti do podoby Jeho nástroje, který však v jeho rukou neztrácí svou svobodu
a odpovědnost za to, jak a k čemu je použit.
Modlitba není fantazijní let do nebes a únik do zásvětí našich přání; naopak: vrací náš pohled zpátky na
zem, kdykoliv bychom chtěli jen snivě a pasivně hledět do oblak svých představ, projekcí, snů a utopií –
přesně tak, jak v den Nanebevstoupení nebeský hlas napomenul učedníky Páně: Muži galilejští, co tu stojíte
a hledíte do nebe? Tentýž hlas nás vysvobozuje ze všech zbožných úniků, učí nás stát pevně na zemi, být
věrni zemi, uvědomit si, že půda, na níž stojíme, je země svatá.

• 209
Stavíme-li se při modlitbě před kříž či ikonu, pak nám má tento symbol být nikoliv magicko-posvátným
objektem, nástrojem k čarování, nýbrž připomínkou (anamnesis), vyrušující nás ze snění narcistického
kroužení okolo sebe samých, vyvádějící nás z pokušení samomluvy.

• 209
Modlitba je dialog, v němž nesmíme kvůli vodopádu svých krásných a zbožných básniček přeslechnout
Jeho řeč. Boží odpověď však nejsou tajemná šeptání, do nichž bychom stále – ať naivně, či rafinovaně –mohli
vplétat vlastní odpovědi, které už předem chceme slyšet. To Boží „klepání na zeď našich žalářů“ nemá co
činit s klepáním stolečků na spiritistických seancích, s věštěním z karet, které už máme rozdané, či z jater
ptáků, s „náhodnýmotvíráním Bible“ ani s tím, co si necháme vsugerovat kazateli, napodobujícími vulgární
styl amerických teleevangelizátorů. Boží odpovědí je náš vlastní život, čtený nyní v klidu a s jistým odstupem,
ve světle Božího slova, před Jeho tváří. To je text, jehož mnohdy spletité šifry luštíme klíčem evangelia
(a evangeliu, jak už bylo řečeno, zas znovu a vždy hlouběji rozumíme skrze vlastní životní zkušenosti).

• 210
Často hovořím o „požehnání nevyslyšené modlitby“. Teprve tváří v tvář této zkušenosti se člověk ocitá na
skutečném prahu víry. Pokud (často v skrytu a nepřiznané) považoval Boha za automat plnící spolehlivě
a bezchybně jeho objednávky, nyní se přesvědčil, že tak „Bůh nefunguje“, že takový bůh, spolehlivě vý-
konný stroj v domácnosti člověka, opravdu neexistuje. Zavrhne-li takového boha a takové náboženství, činí
velmi dobře. Teprve zde se otvírá šance pochopit – což však jistě není a nebude široká cesta, kterou půjdou
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mnozí –, že ve víře a v modlitbě jde spíše o to, abychom my se snažili pochopit Boží přání a načerpat sílu,
moudrost a velkorysou ochotu, abychom jim uměli dávat přednost před svými přáními a požadavky.

• 210
Modlitba je – spíše než předkládáním seznamu našich objednávek – „výměnou starostí“. Nestarejte se
úzkostlivě o své jídlo, pití, bydlení a ošacení, starejte se nejprve o Boží království a jeho spravedlnost, a to
vše ostatní vám bude přidáno, říká Ježíš. To ovšem neznamená, že mám věc Božího království sejmout
z Božích ramen a vzít „uskutečnění království“ do své vlastní režie. Příchod Božího království je opravdu
Boží zaměstnání, ne naše; když se lidé snažili uskutečnit svými silami a prostředky nebe na zemi, obvykle
pak velice brzy udělali ze země peklo. Také to neznamená, že každodenní odpovědnost za své živobytí
mohu alibisticky hodit na anděly, případně na anděly v lidské podobě.

• 211
Poušť není místem pro získání čehokoli, nýbrž pro odložení všeho. Bůh se na poušti zjevuje právě v té
prázdnotě a mlčení – poušť není vnějším rámem, v němž se Bůh ukáže, ona sama je jeho obrazem. Bůh není
žádné „něco“ – je dokonale oproštěn od všeho, je touto oproštěností. Bůh je prázdnotou – a proto všechny
věci mohou být v Bohu, mohou tam být plně samy sebou.

• 217
Víra je nadějí na osvobození z nejtěžšího žaláře, do nějž může být člověk uvržen, z žaláře vlastního já, posed-
lostí sebou a bezvýchodným kroužením kolem sebe.

• 218
Jsempřesvědčen, že k zrání ve víře patří také přijetí a přetrpění chvil – a někdy dlouhých údobí –, kdy se Bůh
zdá být daleko, kdy zůstává skrytý. To, co je zřejmé a prokazatelné, přece nevyžaduje víru; víru nepotře-
bujeme ve světle neotřesitelných jistot dostupných silám našeho rozumu, představivosti, či smyslové zku-
šenosti. Víra je tu právě pro chvíle šerosvitu mnohoznačnosti života a světa a také pro noc a zimu Božího
mlčení.

• 218
Jsem přesvědčen, že právě víra, proměněná v ohni krizí a oproštěná od onoho „příliš lidského“, bude více
odolná vůči stálému pokušení k náboženskému zjednodušování, vulgarizování a lacinému podbízení.

• 219
Opustíme-li své iluze a otevřeme se Bohu, který nás může překvapit tím, že koná také zcela v rozporu
s našimi představami, tehdy se naše víra stává otevřeností a odhodláním přijmout to, co přichází z Boží
ruky. Stává se snahou všemu tomu porozumět, přikývnout, vydržet to, byť jsou to někdy věci těžké a těžko
srozumitelné.

• 219
Vnímám-li události života nejenom podle kritérií svého prospěchu, úspěchu, či neúspěchu, ale také jako
určité oslovení, ať už ve smyslu povzbuzení nebo napomenutí, výzvy nebo varování, potom je to něco, co
vyžaduje mou odpověď. Odpověď v podobě našeho smýšlení a naší volby, našich činů, našeho mravního
života. A netýká se to jen našeho soukromého života, ale i „znamení doby“, neboť i to, co se děje okolo
nás, nesmíme vnímat jen v duchu žurnalistických komentářů, nýbrž i tam bychom měli hledat Boží slovo
určené nám. Druhá věc je pak naše schopnost realitu života, tak, jak k nám přichází, přijímat a vydržet,
unést – právě proto, že ji chápu a přijímám jako dar a úkol z Boží ruky.

• 220
Existuje ještě další ukazatel zdravé víry: krása. Kde je víra zdravá, tam se jejím vyjádřením stává silné,
pravdivé umění. Když přicházím do církevních institucí, které vypadají jako příšerné panoptikum přesla-
zeného katolického kýče, nemohu se zbavit podezření, že za ztrátou vkusu se skrývá i ztráta rozlišování
mezi zbožností a bigotností, mezi vírou a pověrou.

• 221
Spiritualita – a zejména její nejradikálnější podoba, mystika – prakticky během celých dějin křesťanství vy-
stupovala z břehů a hranic, které náboženskému životu ukládaly církevní instituce a tradice; mystici byli
málokdy zcela konformní s ortodoxií, jak ji předkládal „učitelský úřad“ hierarchické církve. Jistě: mnozí
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velcí teologové (jmenujme za všechny Augustina) byli mystiky a mnozí mystici (Eckhart, Jan z Kříže) in-
spirovali a inspirují filozofy a teology, dnes možná ještě více než dříve. Strážci pravověří byli však vůči
mystikům vždy obezřetní. Často je podezírali (a mnohdy nikoliv neprávem) z jistého synkretismu, zejména
z toho, že vnášejí do křesťanství mnohé prvky gnoze. Ernst Troeltsch se zas domníval, že mystika tvoří ja-
kousi třetí formu náboženství vedle „církve“ a „sekty“ – že představuje jakousi univerzalistickou nábožen-
skou filozofii, která se prosazuje uvnitř jednotlivých náboženství.

• 222
Lze jistě najít nemálo podobností mezi mystiky jednotlivých náboženství. Také tato skutečnost činí spiri-
tualitu velmi atraktivní právě v naší době, která adoruje pluralitu a otevřenost vůči vzdáleným kulturám,
avšak zároveň touží po univerzalitě a sjednocení.Mnozí zastáncimezináboženského dialogu tvrdí, že právě
spiritualita – např. společné meditace a sdílení duchovních zkušeností – je ideálním místem setkání a dia-
logu. Zatímco teologická učení (náboženské doktríny) a rituály jednotlivých náboženství se hodně liší, pro-
tože jsou poplatné vždy danému kulturnímu kontextu, právě spiritualita a mystika prý často tento kontext
překračují, je v nich (podobně jako v základních etických pravidlech) cosi společného a univerzálního.

• 224
Mnohé současné školy spirituality zdůrazňují spojení kontemplace a akce. Pozoruhodným příkladem je tu
nedávno kanonizovanáMatka Tereza z Kalkaty. Její život byl mimořádně aktivní v neustávající charitativní
práci. Posmrtné zveřejnění jejího deníku umožnilo nahlédnout do její osobní spirituality a duchovního ži-
vota – byla to propast téměř permanentní „temné noci“, připomínající mystiky od Jana od Kříže po Terezii
z Lisieux. Možná že tato žena solidárně nesla nejen celé dny a roky sociální bídu dnešního světa, ale ve
svých nocích i jeho duševní a duchovní bídu, deprese a zážitek Božího mlčení.

• 234
Martin Kočí: Přínos Tomáše Halíka
Jan Patočka

• Univerzum nepochopíme ne z toho důvodu, že je beznadějně absurdní, a tedy chudé, nýbrž pro jeho
nevyčerpatelnou bohatost. Ne z toho důvodu, že k němu neexistuje klíč, nýbrž protože všecky klíče jsou
nedostačující, podstatně otevírají jen stránku a týmž pohybem zamykají jiné, a neexistuje způsob, kterým
by toto odmykající zamykání bylo lze ovládnout tak, abychom mohli opět mluvit o jednom klíči.
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