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• 12

Tomáš Halík

• Človek potrebuje veriť v Boha v prvom rade preto, aby nezabudol, že sám nie je bohom.

• 15

Kammieri druhý imperatív Dekalógu? Stáva sa to dennodenne; situácia človeka zaskočí a on pomedzi zuby
vypustí mimovoľné: „Ježišmária!“. Drsnejší chlapík má naporúdzi čosi, čo znie ako pozostatok dávneho
žehnania či preklínania: „Boha ti!“. Iný zasa v povznesenej nálade poznamená: „Ten koncert bol bohovský.“.
A stane sa, že človek vychovaný v slušnej tradičnej kresťanskej rodine to začuje, naježí sa, nahlas nič nepovie,
iba v duchu si povzdychne: „Zas tu niekto berie meno Božie nadarmo.“.

Je to naozaj tak? Má druhý imperatív Dekalógu na mysli iba toto: Poklesnuté formy jazyka, ktorými si emó-
cia bezmyšlienkovite uľavuje z náhleho šoku? Žeby bol Všemohúci taký malicherný? Môže azda existo-
vať Boh, ktorému prekáža, keď ľudský tvor mimovoľne (či v Boha verí alebo nie) použije bezvýznamný
povzdych, bezduché citoslovce? Prikázanie „Nevyslovíš meno Boha nadarmo“ je azda najväčšmi nepocho-
peným prikázaním. Druhý imperatív Dekalógu totiž v prvom rade znamená toto: Nebudeš hovoriť o Bohu
tak, aby si slovo, ktorým Boha označuješ, vyprázdnil.

• 16

Čím viac sa slovo posúva od matérie k duchu, tým krehkejšie sa utvára jeho význam a tým vratkejšie je
porozumenie. Také slovo ľahko podlieha skaze, necitlivým použitím ho môžem vyprázdniť.

• 16

Ako sa môže slovo v hovoriacich ústach vyprázdniť? Jednoducho: Deje sa tak vždy, keď to, čo vyslovujem
ústami, nie je pravdou v mojom vnútri. Napríklad poviem: „Mám ťa rád“, no láska, ktorú som vložil na
jazyk, nie je láskou vo mne. V okamihu falošného vyslovenia som lásku utopil v slinách svojho jazyka. Tak
možno vyprázdniť i meno Boha. Hovorím „Boh“, hovorím o Bohu, hovorím v mene Boha, no skutočnosť
Boha nie je pravdou v mojom vnútri. Nehovorím z vedomia prítomnosti toho, ktorý ma dokonale pozná,
nehovorím z otvorenosti a odovzdanosti Božiemu bytiu, ktoré ma zakladá, a tak klamem sebe i tým, čo
moju reč počúvajú. Tam mieri hrot druhého prikázania: Nebudeš hovoriť o Bohu naprázdno, nepremeníš
absolútne bytie Boha šikovnou hrou svojho jazyka na mŕtvy pojem, princíp, magické zaklínanie, formálne
pravidlo.

• 18

Pohodlné rozdelenie ľudských výrokov na to, čo hovorím pod prísahou, a na to, čo hovorím len tak, Ježiš
ruší. Brať skutočnosť Boha vážne jednoducho znamená hovoriť vždy v prítomnosti toho, kto vie všetko,
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teda hovoriť vždy, akoby som bol pod prísahou. Čo je v mojom srdci áno, nech je áno v mojom jazyku,
čo je v mojom srdci nie, nech je nie i v mojom jazyku. Ježišova radikálna interpretácia má i opačný pól.
Žiada, aby sme hovorili bez prísahy. Neposilňovali chabú silu svojej reči Božím menom. Nedávali svojim
výrokom punc Božej autority. Nabáda nás, aby sme hovorili pokorne, tak ako môže hovoriť omylný človek.
Čo je navyše, pochádza od zlého.

• 19

Nepoužiješ Boha ako zbraň! Nebudeš v mene Boha predstierať, že máš absolútnu pravdu. Veď si iba človek
amienka, ktorú si utváraš o veciach, je len čiastočná. Tak to chápal i apoštol Pavel. V texte, ktorý tvorí súčasť
kánonu Novej zmluvy (paradoxne práve naň sa majitelia absolútnej pravdy odvolávajú), Pavel napísal:
„Lebo iba sčasti poznávame a sčasti prorokujeme. Ale keď príde plnosť, to, čo je čiastočné, sa pominie. […]
Teraz poznávam sčasti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol poznaný (…).“

• 30

(…) Často dáme prednosť rozptýleniu v neúnavných aktivitách pred spočinutím v sústredenej samote
a tichu. Bojíme sa prestať, nerobiť nič, iba byť, v mlčaní, v nehybnosti, bez podnetov otvorení tajomstvu
bytia. Bojíme sa prázdnoty, ktorá pred nami vystúpi vo chvíli, keď všetok ten horúčkovitý pohyb ustane.
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Blaise Pascal

• Kto by nevidel prázdnotu sveta – ak neberieme do úvahy mladých ľudí, celkom pohltených ruchom,
rozptýlením a myšlienkami na budúcnosť? Pripravte ich však o rozptýlenie, a uvidíte, ako vysychajú
nudou. Pociťujú potom vlastnú ničotu, i keď ju nechápu; veď pre človeka je skutočným nešťastím ten
neznesiteľný smútok, ktorý ho posadne, len čo je nútený uvažovať o sebe a ničím sa nerozptyľovať.

• 32

(…) Ak sa práca stane základným zmyslom nášho bytia, nevyhnutne sa stáva naším otroctvom.

Potrebujeme oslobodenie sabatu. Ak je človek obrazom Boha, tak celý obraz je šesť dní tvorivej námahy
a siedmy deň spočinutia v zmysle stvoreného. Doslovný význam slova sabat je prestať. Prestaň! Tak znie
onen dávny imperatív. Vyzýva nás dokončiť dielo, odstúpiť a spočinúť v radosti z vytvoreného. Zmysel
diela predsa nie je iba v jeho tvorení, ale i v jeho dokončení. Zmysel diela je zavŕšený vo vnímaní jeho
pôsobiacej hodnoty. Boh nie je iba Spiritus Creator – duch tvorivosti, Boh je i duch kontemplácie; radostného
vnímania a zvažovania hodnoty sveta, ktorý tvorí. (…)

• 33

Phil Zuckerman

• (…) Nikto nikdy naozaj nebude vedieť, prečo tu sme alebo odkiaľ sa tu vzal svet. Toto vedomie nám
rozochvieva kolená, no zároveň nás podnecuje k tancu. (…) Zatiaľ čo niektoré problémy sú na to, aby boli
rozriešené, sú i hlboké mystériá, ktoré zostanú nevyriešené. Tie sú tu na to, aby sme sa z nich radovali.
Ten, kto existenciu univerza prijíma ako tajomstvo, žije šťastnejší život.

• 33

Albert Einstein

• Niet krajšej emócie, ako je zážitok tajomného. To je základný cit, kolíska každého pravého umenia a vedy.
Ten, komu je ten cit cudzí, kto už nie je schopný byť uchvátený úžasom, je ako mŕtvy – svieca, ktorá
vyhasla.

• 33

Albert Einstein

• Vedomosť o tom, že to nevyspytateľné skutočne jestvuje a že sa zjavuje ako najvyššia pravda a žiarivá
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krása, o ktorej môžeme mať len slabú predtuchu, toto vedomie a táto predtucha je jadrom každého
pravého náboženstva. Moje náboženstvo spočíva v pokornej poklone nekonečnej duchovnej Bytosti vyš-
šej prirodzenosti, ktorá sa prejavuje vmalých jednotlivostiach, ktoré sme schopní zachytiť svojimi slabý-
mi a nedostačujúcimi zmyslami. Toto hlboké citové presvedčenie o existencii vyššej Múdrosti, ktorá
sa zjavuje v neprebádateľnom vesmíre, tvorí obsah mojej predstavy o Bohu.

• 50

(…) Niet takého vzťahu rodičov a detí, ktorý by nepotreboval odpustenie. Pre svoje deti sme nielen darom,
ale i krížom. Nie sme pre ne len požehnaním, ale i kliatbou. Na svojej duši si nesú naše rany a my ani
nevieme, kedy a ako sme im tie rany uštedrili.
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Čuang-c’

• Ten, kto ukradne háčik na ryby, je popravený. Ten, kto ukradne zem, sa stane ministrom.

• 81

(…) Filozofi (…)vynašli recept na návrat do raja – komunizmus. Keď bude kliatba vlastníctva zrušená, svet
sa vráti do raja. Tu už žiadne „Nepokradneš!“ potrebné nebude. Veď ako by niekto mohol kradnúť tam, kde
nikto nič nevlastní?

Pokus o komunizmus som zažil. Všimol som si pri tom pozoruhodný úkaz: Aj za komunizmu sa krad-
lo. Vzniklo dokonca i moderné príslovie: Kto nekradne, okráda vlastnú rodinu. Pred časom som strávil
niekoľko dní v kresťanskej komúne Jesus People. Založili ju bývalí hipisáci. Tí svoj komunizmus brali vážne.
Nekradli, všetkomali spoločné. A predsami tam čosi nápadne pripomínalo raj sovietskeho komunistického
impéria. Svet tu bol sivý, ošumělý, zanedbaný. Izby – neútulné internátne kutice, žiadna hravosť, žiadna
krása. Keď som si pri spoločných raňajkách naberal ovsené vločky z plastového vedierka, našiel som v nich
červíky. Videl som opustenosť vecí, ktoré nemajú nikoho. Veci totiž, podobne ako ľudia, môžu byť opustené,
ak nikomu nepatria. Nik sa o ne nezaujíma, nik sa o ne nestará.

• 82

Lao-c’

• Keby si ľudia necenili vzácne predmety, nebolo by medzi nami zlodejov.

• 83

S fenoménom hodnoty je (…) spojená istá záhada. Veci predsa nemajú hodnotu samy v sebe, ich hodno-
ta je v tom, čo im prisúdime oceňujúcim vedomím. Hodnota sa vytvára vo vzťahu oceňovania. Prečo van
Goghove Slnečnicemajú dnes hodnotu niekoľkých desiatok miliónov dolárov, hoci v čase, keď ich namaľo-
val, by mu za ne nik nedal ani pár frankov? Hodnota nie je materiálny, je to duchovný fenomén. Hodnotu
do vecí premieta moje vedomie aktom oceňovania.

• 90

Lož cenzúry nahradila lož spravodajských hier.

• 91

Internet nás bez prestania zaplavuje prúdom konšpiračných teórií o obludných sprisahaniach, o temných
plánoch a dohodách ešte temnejších síl, ktoré spoza kulís riadia sled scén na doskách nášho úbohého sveta.
Ako sa k tomu postavíme? Čo s tým? Rezignovali sme na pravdu? V tom sa predsa ani čert nevyzná. Všetci
klamú! Múdry človek neverí nikomu. No tí, čo s nami chcú manipulovať – cynickí majstri propagandy –
od nás nechcú iné, nič viac – toto im stačí – stačí im naša rezignácia na pravdu. Stačí im naša zatrpknutá,
trochu hysterická nedôvera voči všetkému. Vo svete, kde už nejde o poznanie pravdy – pravdy o tom,
ako sa veci majú –, vo svete, kde je všetko iba politickou stratégiou, kultúrnou vojnou či jazykovou hrou
záujmových skupín, človek v mene slobody stráca slobodu. Manipulujeme a sme manipulovaní. Klameme
a sme klamaní. „Poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.“, povzbudzoval kedysi Ježiš svojich apoštolov
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v Jánovom evanjeliu (8:32). Vo svete, pre ktorý pravda neexistuje, však nemôže existovať ani sloboda.

• 92

Ježiš stojí pred Pilátom: „Ja som sa nato narodil a nato prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde.“.
Pilát si ho premeriava skeptickým pohľadom: „Čo je pravda?!“ (Evanjelium podľa Jána, 18:37, 38). Uškrnie
sa, a potom nechá Ježiša zbičovať a ukrižovať. Pilát je nám sympatický, hovorí i za nás: Čo je pravda? Od-
kiaľ to má Pilát vedieť? Kto sa má vyznať v tých židovských metafyzických sporoch? Nuž, v náboženskom
spore medzi Ježišom a Veľradou sa Pilát nevie a ani nechce rozhodnúť. Čo je pravda? Jednu pravdu však
vie s istotou: Ježiš je nevinný! Náboženskí vodcovia ho vydali zo závisti. Za tú pravdu bol zodpovedný.
Za tú pravdu sa bolo potrebné postaviť, tú pravdu bolo nutné dosvedčiť. Pilát však svoju zbabelosť skryje
za masku filozofickej skepsy, teatrálne a celkom zbytočne si umýva ruky. Žiadna voda predsa nemá schop-
nosť zmyť z rúk zodpovednosť za pravdu, ktorá pred ním stojí nahá v tele nevinného človeka. Pilát pre
politický pokoj a vlastné bezpečie vydá na smrť toho nevinného človeka.
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Čo je to lož? Nuž, v prvom rade – lož nie je omyl. Omyl totiž nie je pravým opakom pravdy, je chybou
myslenia, nie je však previnením vôle. Je iba nechcenou zákrutou na ceste k pravde. Veď k budúcej pravde
kráčame cestou rozpoznania včerajších omylov. Mýlim sa, keď niečo mylne považujem za pravdu. Lož je
fenomén zásadne inej povahy. Lož je reč, v ktorej predkladám ako pravdu to, o čom viem, že pravdou nie
je; úmyselne ťa uvádzam do omylu, aby som ťa dostal tam, kam chcem, a tak nad tebou získal výhodu. Nie
pravda, ale lož je nástrojom moci.
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Taká je (…) moc jazyka: Moc informácie, ktorou dešifrujeme svet, no i moc sugescie, ktorou privolávame
k bytiu to, čo tu ešte nebolo. Máme moc vysloviť ešte neexistujúce. V tom spočíva tvorivá moc jazyka – moc
vytvárať novú vrstvu skutočnosti.
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Nie sche

• Najviac rozšírená lož je tá, ktorou človek klame sám seba.

• 97

V čase cenzúry ľudia cez hranice pašovali zakázanú literatúru. V mene pravdy, slobody slova a otvorených
informácií colníkom bohapusto klamali. „Tajní“ povolávali ľudí z podozrivých kruhov na výsluch. Pred-
volávali si i veriacich ľudí. Vypočúvali ich, ťahali z nich „pravdivé“ informácie. Títo ľudia tajným statočne
klamali. Boli medzi nimi samozrejme i takí, ktorí v mene prikázania „Nevyslovíš krivé svedectvo“ tajným
hovorili pravdu, a tak sa vo svojej naivite stali „udavačmi“. Ako to teda s tou pravdou vlastne je?
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