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• 34
Dotazujte se nejrůznějších lidí, jež ve světě potkáváte, a zjistíte, že všichni pokládají za přípustné se tu a tam
postavit nad zákon (dokonce i v tom pojetí, které sami zastávají), dělat výjimky a výhrady, jako by byli
absolutními vládci svého svědomí a příležitostně měli suspendující pravomoc.

• 51
(…) Cílem většiny lidí pokládaných za svědomité a zbožné, nebo těch, jimž se říká bezúhonní, čestní lidé,
podle všeho není potěšit Boha, nýbrž potěšit sebe sama, a Bohu se přitomneznelíbit. Říkám s přesvědčením,
pokud tedy můžeme lidi obecně posuzovat podle toho, co vidíme, že v duchu na první místo stavějí svět
a používají náboženství jako korektiv, jako omezení, aby ke světu nepřilnuli přespříliš.

• 80
Lidé nás, Kristovy služebníky, nechávají kázat po libosti, dokud se omezujeme na obecné pravdy, jenomže
pak pochopí, že se tyto pravdy vztahují i na ně a že se podle nich musí řídit; a potom se najednou zaseknou;
přijdou k sobě, stáhnou se a řeknou: „Vždyť oni nevidí tohle – nebo zapomínají na tamto.“; nedovedou sice
vůbec vysvětlit, proč by řečené nemělo vyplývat z toho, co už sami připustili, když jim ukazujeme, že to
vyplývá nutně; ale přesto umanutě tvrdí, že jim tedy nepřipadá, že by to skutečně vyplývalo, a hledají si
výmluvy a říkají, že dovádíme věci do krajností, že jsme přepjatí a že bychom to, co říkáme, měli mírnit
a přizpůsobovat, že nebereme v potaz doby a časy a podobně.

• 89
Vyznávat cokoli znamená pohrávat si s ostrými nástroji, pokud si nehledíme toho, co říkáme. Slova mají
svůj význam, ať už onen význam máme na mysli, nebo ne; nám se počítá skutečný význam slov, a pokud
jsme ho neměli na mysli, je to jen naše chyba. Kdo bere jméno Boží nadarmo, není pokládán za nevinného
jen proto, že tím nic nemyslel – nemůže si totiž vytvořit vlastní jazyk; a ti, kdo činí vyznání, ať už jakákoli,
jsou vyslyšeni ve smyslu oněch vyznání a neomlouvá je, že oni sami jim žádný smysl nepřipisují. „Podle
svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen.“ (Mt 12, 37).

• 90
U všech oblastí, nejen u náboženství, je samozřejmě velmi běžné, že mluvíme nereálně, tedy že mluvíme
o tématu, se kterým nejsme obeznámení. Kdybyste poslouchali člověka, který neví nic o vojenských záleži-
tostech, jak vysvětluje, jak by se měli chovat vojáci ve službě anebo jak se má správně zorganizovat je-
jich strava a ubytování anebo pochodování, jistě byste slyšeli, jak se dopouští takových omylů, že to u lidí
obeznámených s vojenstvím vyvolává posměch a pohrdání. Kdyby do některého z našich měst dorazil
cizinec a bez váhání nám začal vysvětlovat, jak máme zásobovat trhy anebo řídit policii, je natolik jisté, že
by se znemožnil, že už jen samotný takový pokus by poukazoval na velký nedostatek zdravého rozumu
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a skromnosti. Připadalo by nám, že nám nerozumí a že když o nás mluví, používá slova bez významu.
Když by se slabozraký člověk pokoušel rozhodovat o otázkách proporcí a barev anebo člověk bez sluchu
posuzovat hudební skladby, připadalo by nám, že mluví na základě obecných zásad, okamžitých nápadů
nebo vývodů a argumentů, a ne skutečného porozumění věcem, o kterých je řeč. Jeho poznámky by byly
teoretické a nereálné.

• 95
(…) Naučit se cítit a chápat věci, jaké jsou, trvá opravdu dlouho; učíme se to jen postupně. Vyznávat víc,
než cítíme, je chybou jen tehdy, když bychom se tomu mohli vyhnout – když buď mluvíme, aniž bychom
museli, nebo když necítíme, a mohli bychom. Tvrdá a necitlivá srdce, pohotoví a neuvážliví mluvkové –
to jsou ti, jejichž nereálnost, jak jsem to nazval, je hřích; je to hřích každého z nás, nakolik jsou naše srdce
chladná nebo naše jazyky neumírněné.
Ale samotná skutečnost, že toho říkáme víc, než cítíme, není nutně hříšná. Svatý Petr si plně neuvědomoval
význam svého vyznání „ty jsi Mesiáš“, a přesto byl blahoslaven. Svatý Jakub a svatý Jan řekli „můžeme“
bez plného pochopení, ale i bez urážky. I my neustále slibujeme věci mimo svou kontrolu a čekáme, až nám
Bůh umožní jejich splnění. Součástí našeho slibu je modlitba o osvícení a sílu. Anebo všichni odříkáváme
Krédo, ale kdo mu naprosto rozumí? Můžeme nanejvýš doufat, že se mu učíme rozumět; že mu rozumíme
částečně; že se v touze modlíme a snažíme, abychom mu rozuměli stále víc. Z našeho Kréda se stává jakási
modlitba.
S trestuhodnounereálností nemluví lidé tehdy, když říkají víc, než cítí, ale když říkají něco jiného, než co cítí.
Když lakomec chválí dobročinnost nebo když zbabělec stanovuje pravidla odvahy, počínají si nereálně; není
ale nereálné, kdyžmenší rozpráví o větším, když štědrý velebí přehojnost nebo šlechetný chválí vznešenost
mysli nebo odříkavý mluví jazykem askeze nebo vyznavač nabádá k mučednictví.

• 96
(…) Usiluj o věci – a správná slova zvolíš i bez úsilí.

• 96
Na tento svět se dá dívat deseti tisíci různými způsoby, ale jen jeden z nich je správný. Svůj pohled má ten,
kdo ctí rozkoš, ten, kdo ctí zisk, i ten, kdo ctí rozum. Chudí i bohatí, vládci i ovládaní, úspěšní i nespokojení,
učení i neučení, ti všichnimají vlastní pohled na věci, s nimiž se setkávají, a všechny jsou špatné. Je jen jediný
správný pohled; ten, který na svět upírá Bůh. Snaž se na něj pohlížet Božím způsobem. Snaž se vidět věci
tak, jak je vidí Bůh. Snaž se soudit o osobách, událostech, pozicích, údělech, změnách, věcech tak, jak o nich
soudí Bůh. Snaž se dívat se na tento život tak, jak se na něj dívá Bůh. Snaž se dívat se na budoucí život
a neviditelný svět stejně jako Bůh. Snaž se „uzřít krále v jeho kráse“. Všechny věci, které vidíme, jsou jen
stíny a přeludy, pokud nepronikneme do toho, co ve skutečnosti znamenají.

• 96
Není snadné učit se onen nový jazyk, který nám přinesl Kristus. Vyložil nám všechny věci nově; přinesl
nám náboženství, které na veškeré dění vrhá nové světlo. Zkus se tento jazyk naučit. Neuč se ho nazpaměť
ani ho nepoužívej bezděčně. Snaž se rozumět tomu, co říkáš.

• 97
Usilujme o to, abychom si mysleli to, co říkáme, a říkali, co si myslíme; abychom rozpoznali, kdy nějaké
pravdě rozumíme, a kdy ne. Pokud jí nerozumíme, přijměme ji vírou a přiznejme to. Vštěpme si takovou
pravdu s úctou a modleme se, aby nás Bůh osvítil a dal nám dobrou vůli a duchovní sílu, aby v nás nesla
ovoce.

• 103
Právě prostřednictvím (…) výrazných kontrastů nám Písmo osvětluje, co je pravým smyslem jeho jed-
notlivých částí. Kdyby nám bylo řečeno jen, že se máme bát, pletli bychom si se zbožnou bázní otrocký děs
nebo zoufalý žal; a kdyby námbylo řečeno jen, že semáme radovat, možná bychom si s radostí pletli hrubou
uvolněnost a nenucenost; ale když se dočteme, že se máme bát i radovat, tak na první pohled rozpoznáme,
že naše radost nemá být neuctivá a naše bázeň sklíčená; že si sice máme uchovat oba pocity, ale žádný nemá
zůstat tím, čím by byl sám o sobě. To z takových kontrastů rozpoznáme ihned.
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• 104
Jak uvést do souladu radost a bázeň, nelze ukázat slovy. To mohou ukázat jen skutky a činy. Ať se člověk
snaží bát se i radovat, jak ho nabádá Kristus a jeho apoštolové, a časem se to naučí; ale až se to naučí,
bude to umět vysvětlit stejně málo jako předtím. Bude si zdánlivě odporovat, stejně jako si prý odporuje
Písmo, a ke spokojenosti bezbožných lidí mu to půjde i snadno dokázat. Stane se oním paradoxem, který
Písmo nařizuje. To se rozmanitě naplňuje u lidí pokročilé svatosti. Obviňují je z naprosto protichůdných
chyb; že jsou pyšní, a že jsou ponížení; že jsou prostomyslní, a že jsou vychytralí; že jejich svědomí je příliš
neúprosné, a zároveň příliš laxné; že jsou nespolečenští, a přitom jsou do světa; že Písmo vykládají příliš
doslovně, a přitom že si k Písmu leccos přidávají a přehlížejí ho. Lidé světa nebo nedostatečně zbožní
lidé jim nemohou porozumět a rádi kritizují ty, kdo si sice zdánlivě odporují, ale přitom jsou zkrátka jen
v souladu s biblickým učením.

• 116
Dá se snad najít štěstí a útěcha v názoru, že člověk patří sám sobě? To si mohoumyslet ledamladí a úspěšní.
Těm může připadat, že je skvělé, když všecko, jak jim to aspoň připadá, je po jejich; když nejsou na nikom
závislí; když nemusí myslet na nic, co není na dohled; když se neobtěžují s neustálým díkůčiněním, neustá-
lým modlením, neustálým srovnáváním toho, co dělají, s vůli někoho jiného. Jak ale plyne čas, i oni – jako
všichni lidé – zjistí, že nezávislost nebyla pro člověka určena; že je to nepřirozený stav, který třeba chvilku
vyhovuje, ale nedovede nás bezpečně až do cíle. Neboť jsme tvorové; a jako takoví máme dvě povinnosti:
poddávat se a být vděční.

• 117
Co nám sejde na tom, co na nás Bůh vloží, když námumožní snášet to s čistým svědomím a věrným srdcem,
aniž bychom po čemkoli v tomto světě toužili víc než po něm?

• 121
(…) Lze být poslušný nikoli z lásky k Bohu a člověku, ale z jakési neláskyplné svědomitosti; z jakési před-
stavy o jednání podle zákona; tedy více ze strachu před Bohem než z lásky k němu. To bezpochyby v takové
nebo onaké podobě vidíme denně všude kolem: lidi žijící po způsobu světa, ale přece jen s jistým nábožen-
ským cítěním, které je omezuje. Usilují o cíle tohoto světa, ale ne úplně; zastaví je to a ujdou jen část cesty,
protože dál se jít neodváží. Toto vnější omezení působí na různé lidi s různou silou. Všichni žijí podle tohoto
světa a jednají z lásky k němu; všichni nechávají své lásce k světu určitý prostor; ale v určitém okamžiku,
jenž často bývá zcela nahodilý, se tenhle nebo tamten člověk zastaví. Každý se zastaví v jiném okamžiku
běhu světa a myslí si, že každý, kdo jde dál, je bezbožník, a každý, kdo nedošel až k němu, pověrčivec;
pověrčivci se směje a nad bezbožníkem se děsí.

• 125
Pohodlný a snadný život, nepřetržité užívání darů Prozřetelnosti, bohatá jídla, jemné oděvy, dobře vy-
bavené příbytky, smyslová potěšení, pocit bezpečí, vědomí zámožnosti – tyto a podobné věci nám, nedáme-
-li si pozor, v duši ucpou všechny příchodové cesty, kudy se k nám může dostat světlo a dech nebe. Tvrdý
život sice bohužel nepředstavuje nijak jistý způsob, jak zduchovnět, ale je to jeden z prostředků, jimiž
nás všemohoucí Bůh přetváří. Musíme se aspoň čas od času připravit o přirozenost, pokud se nechceme
připravit o milost.

• 139
Bůh nám dává dost na to, abychom se mohli ptát a doufat; ne dost na to, abychom se mohli domáhat a přít.

• 140
(…) Bezbožní lidémají největší sklon k pověrčivosti. Mají totiž neblahé tušení, že kdesi existuje cosi velikého
a božského; a jelikož to nemají v sobě, snadno uvěří, že to je kdekoli jinde, prostě tam, kde někdo předstírá,
že to má.

• 150
(…) Byť je naší povinností v náboženských záležitostech samostatně hledat a nacházet pravdu, svým osob-
nímúsudkem semůžeme natolik holedbat a jeho užívání natolik pokládat za zásluhu, že se z našeho hledání
téměř stane hřích.
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