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Marek Vácha

Neumělcům života
Cesta, 2014

• 10

Božské je bojovat a nikdy se nevzdávat, zápasit a zvedat se, ďábelské je naopak přesvědčit člověka o jeho
malosti, o tom, že na něm nezáleží, že jeho život vlastně nemá smysl ani význam, že člověk nedostal žádné
hřivny, a když, tak že je nejlepší je vrátit nedotčené.

• 22

Jedna věc je (…) otočit se dozadu a nechat se zaujmout svými hříchy, a úplně jiná věc je obrátit se dopředu,
nadechnout se vesmíru a jít k Bohu, napít se z Života. Jistěže je třeba bojovat proti svým hříchům a tak dále
a tak podobně, ale to by bylo jako kompletní projekt pro pobyt zde na Zemi příliš málo.

• 25

Měl jsem vždy trochu obavy z lidí jedné myšlenky…

• 48

(…)Nejde o to, jakmnoho nebo jakmálo jsemdostal hřiven, jako spíše o to, kolikrát jsem je dokázal znásobit.

• 58

Dostávám dobré věci, charismata, hřivny, či jak to říct, všechny možné dobré vlastnosti, které v sobě najdu,
abych je využil, abych nechal v sobě naplno rozkvést veškerou Krásu, která je do mě vložena, abych jako
květina na skále a ve světle vyrostl, kam až to jde, zúročil všechny vklady a vysál život naplno do poslední
vteřiny. Dostáváme touhu po Bohu, abychom chtěli a chtěli moc a tloukli na nebeskou bránu.

• 59

Jedno z důležitých poselství první kapitoly knihy Genesis je, že Bůh cokoli stvoří, tomu dá nějaký úkol.
První úkol dostane klenba, jejímž posláním bude oddělovat vody nad klenbou od vod pod klenbou. Země
má za úkol se zazelenat zelení, rostliny se mají rozmnožovat semeny a stromy vytvářet plody se semeny,
vody se mají zahemžit havětí, ptáci a ryby jsou dokonce požehnáni k tomu, aby byli plodní a množili se,
země má vydat rozmanité druhy živočichů a člověk je speciálně požehnán, aby byl obrazem Božím. Bůh
Stvořitel jakoby kus svého stvořitelského charismatu vždycky předal tomu, co stvořil. Principem hry je,
že Tvůrce tvoří tvůrce. Stvoření neskončilo, je to trvalý proces, jehož je člověk účasten, a jeho úkolem je nic
menšího než dokončovat dílo stvoření, a pokud na své zadání rezignuje, jehomísto zůstane prázdné. Člověk
totiž není jen stvořený (…), nýbrž i tvořící (…)! V tomto smyslu je člověk obrazem Božím, a odtud možná
i zákaz zpodobování Boha ve Starém zákoně: Jediným obrazem Božím má být člověk sám. Já a Bůh ruku
v ruce tvoříme svět.

• 70

V neustálém dotazování se po Boží vůli (…) nejenom že Bůh mlčí a člověk, nezvyklý samostatnosti, stojí
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a neví jak dál, nýbrž i první překážku, která se postaví do cesty, si vždy mohu vysvětlovat dvěma způsoby:
jako Boží vzkaz, že cesta je špatná a že by bylo asi lépe uznat omyl a zbožně se vrátit, nebo jako výzvu, abych
napjal síly a překonal ji a zbožně vytrval. Jak je to vlastně ale správně?, zoufáme si. Rozjímáme nad tím, jak
to Pán Bůh vlastně myslel a jak tyto vzkazy číst, modlíme se, a nic nepřichází a takovéto váhání vysává síly,
spotřebovává čas a bere klid. Co chceš, Bože? Mám jít doprava, nebo doleva? Z úzkosti, abychom naplnili
Boží vůli, pak děláme nejneuvěřitelnější a nejhloupější věci, povzbuzené dosti špatnou interpretací mystiků
vyzývajících, abychom si ze dvou cest vždycky vybrali tu obtížnější. Není ale ta obtížnější pyšnější?, ptáme
se. Není ta jednodušší pohodlnější?, kontrujeme proti sobě. Neměl bych si náhodně otevřít Písmo?

Ještě jednou: Ne Bůh, to já jsem odpovědný za každou vteřinu svého života, a až jednou budu umírat,
ponesu odpovědnost za život jako takový a za všechna svoje rozhodnutí. Ne Bůh, já. (…)

• 71

americký sociolog Peter Berger

• Mykřesťané bychomnemuseli znamení času pouze číst, nýbrž bychom se jemohli konečně naučit i psát.

• 71

(…) Ono je to velmi jednoduché nazvat Boha Otcem a Přísným soudcem a dotazovat se na jeho vůli pro můj
život a svým způsobem je velmi alibistické přehazovat odpovědnost za vlastní život na kohokoli jiného,
i kdyby to byl Bůh sám, v dětinském odkazování se a skrývání se v přístřeší u matky vlastní, akademické
almy mater nebo matky církve. „Bůh to tak chtěl.“, říkáme zbožně, modlíme se za nová kněžská a řeholní
povolání s představou, že něco takového existuje, že Bůh ukazuje prstem na mladé muže a ženy a že je pak
nejspíš ve snu navštíví anděl, ukáže prstem a řekne ono americké „you“. „Bůh simě povolal.“, klasifikujeme
následně s pokorou své kněžství. Já nic, to všechno Bůh. Na povrchu to vypadá jako velmi hluboké, avšak
hlouběji mi to přijde dětské, velmi dětské.

Co když chce Bůh především, abych už konečně sám udělal aspoň jedno rozhodnutí, které bude moje
vlastní, co když je nejvnitřnější Boží vůlí, abych se naučil rozhodovat sám, modelovat sochu i vlastní život,
tvořit rozhodnutí a nést za ně odpovědnost? Co když Bůh chce po dítěti, aby konečně udělalo první samo-
statný krok, který bude vyfotografován a s pýchou vlepen do rodinné kroniky? Ježíš říká „nazval jsem vás
přáteli“, tedy ne dětmi autoritativního otce a starostlivématky církve, po kterých se chce především bezpod-
mínečná poslušnost, následování příkazů, jejichž porušení je přísně trestáno, nýbrž přáteli, spolutvůrci,
partnery ve stvoření. Možná tedy ani ne Bůh, který připravil tuto vysokou školu, tuto partnerku, tento byt,
tuto práci a tento počet dětí, jako spíš Bůh, který mi dá pět hřiven a zamává. Rozhodnutí je umělecký čin,
kterým dokončuji stvoření světa. Věřím, že Bůh bere moje rozhodnutí mnohem vážněji než já sám, že Bůh
má pro mě úctu mnohem větší než je moje sebeúcta. (…)

• 83

Všechny velké vize zpočátku budí posměch a okolostojící s rukama v kapsách mají spoustu nápadů, proč
nejdou zrealizovat. Pohyb vždycky začne, když někdo zdánlivě zcela mimo realitu řekne I have a dream…
nebo napíše Slovo o slově.

• 87

Moše Maimonides, jeden z velkých rabínů středověku

• Představ si, že dobro a zlo jsou mohutné sily, armády, které zápasí o vládu nad světem, a bitva je vyrov-
naná. Ty jsi jazýčkem na misce vah.

• 89

(…) Právě tímto se liší řecká kultura tragédie od židovské kultury naděje. Ve světě řeckých tragédií je člověk
pohybován silami zvenku, které jsou silnější než on a které jsou mimo jeho kontrolu. Naopak Evropa, která
je krom řecké kultury také dědičkou židovství a křesťanství, klade obrovský důraz na vlastní rozhodnutí
člověka.

• 96
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I drobný dobrý skutek může na principu motýlího křídla spustit lavinu dobra. V jižní Africe přeletí motýl
a důsledkem bude tornádo v Arkansasu. Člověk udělá s úsměvem drobný dobrý skutek a důsledkem bude
zbudovaná nemocnice ve střední Africe. Co my víme, jak to funguje?

• 106

Rozum, byť by byl sebevíce v koncích a měl sebeméně informací, je vždy lepší než pouhopouhá náhoda.
Pokud věřím, že Bůh může způsobit, že kostky padnou takto a ne jinak, pokud věřím, že Bůh vede mou
ruku, abych otevřel Písmo na této stránce a ne na jiné, musím také věřit, že Bůh povede můj rozum, který
on sám spolu s mým tělem uhnětl v hloubi země, rozum, jehož on sám je Tvůrcem, rozum, který on sám
nepřetržitě osvětluje svou milostí, abych je použil pro správné rozhodnutí.

• 109

(…) Svými rozhodnutími vyrostu, (…) ona budou modelovat mou tvář, (…) nebudu se schovávat za Boha
a jeho vůli, za Písmo, za losy, za hvězdy nebo za geny. Já sám budu stát před Bohem a řeknu, tak takový byl
můj život. Ať byl jakýkoli, byl můj. Možná jsem, Bože, nebyl vždycky Tvým jasným obrazem, možná že já,
jako Tvůj obraz, jsem byl často nebo většinou rozvlněný, nečistý a že mnohé by šlo udělat lépe. Ale bojoval
jsem a aspoň jsem se pokusil. Nebál jsem se rizika chyby a přijímám odpovědnost za vše, co jsem udělal.

• 114

(…) Pokud je lidská inteligence, vyhlašující evoluční materialismus, samotná jen evoluční adaptací a nic než
to, adaptací, která vznikla náhodným, slepým výběrem, měli bychom vůbec brát její závěry vážně?

• 115

Jonathan Sacks připomíná, že čtyřikrát jsme se v novodobých dějinách pokusili postavit společnost na ateis-
tických základech, čtyřikrát jsme s úlevou odvrhli náboženství a jeho předsudky a v Babylónu začali stavět
věž, po které jsme plánovali vyletět do nebe, vyhrnuli si rukávy a s vervou a budovatelskými písněmi začali
vytvářet nový, lepší svět, založený na racionálních základech – v době francouzské revoluce, stalinistic-
kého Ruska, nacistického Německa a komunistické Číny. Vždy s fanfárami, vlajkoslávou, nastolením kultu
Rozumu, zvěstováním Nového řádu a Konečné pravdy – a s desítkami milionu mrtvých v patách, s giloti-
nami, gulagy a koncentráky. Vždyť člověk nic neznamená, a když se kácí strom, létají třísky.

• 120

Pokud (…) budeme zacházet s lidmi jako s věcmi, pak již není problém je jako věci třídit podle barvy,
politické příslušnosti, náboženství nebo jakéhokoli jiného kritéria. Výsledkem je dehumanizace a za ní se
plížící genocidy, neboť po rozdělení lidstva na dvě skupiny již nic nebrání tomu se té horší zbavit.

• 126

Na příbězích záleží. Člověk vnímající sám sebe jako náhodný a nikým nezamýšlený produkt evoluční
náhody, věc ve světě věcí, nebo naopak jako chrám Boží, bytost se zadáním být obrazem Božím, svato-
stánkem, ve kterém přebývá Bůh, a s velikou odpovědností za svět povedou k různým příběhům, různým
jednáním. Ideje mají své následky.

• 126

papež Benedikt XVI. (projev na Světový den míru 1. ledna 2010)

• Pokud budeme považovat přírodu a na prvním místě lidské bytosti za plod čiré náhody či evolučního
determinismu, vzniká riziko oslabení vědomí této odpovědnosti ve svědomí lidí. Když naopak považu-
jeme stvoření za Boží dar lidstvu, pomáhá nám to pochopit povolání a hodnotu člověka.

• 127

Svatí jsou cennou inspirací. Inspirací, ne vzorem ke kopírování. Svatí zde nejsou od toho, aby byli napodo-
bováni, abychom šli v jejich šlépějích, ale abychom byli povzbuzeni, že na cestě vzhůru nejsme sami (…).

• 128

Jediný opravdový strach, co smím mít, je ten, že nedostojím svému lidství, úkolu a velikosti, ke které jsme
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pozváni bez výjimky všichni. Že se nechámďáblem přesvědčit o svémalosti a o tom, že pozvání být svatým
je jen pro některé, významné, omilostněné duše, ale ne pro mě, a taky že cesta je tak závratně strmá, že je
třeba zvážit své síly a nepouštět se do předem ztracených bitev, že bych byl pro smích a stejně neuspěl. A že
by to bylo hodně nepohodlné. Boží je naopak to, že žádná bitva není předem ztracená, žádné peřeje nejsou
nesjízdné, žádná skála není nevylezitelná a že jsme pozváni k tomu, abychom to dokázali.

• 149

Vždycky je potřeba se podívat, jaká je alternativa.

• 158

Svět mého dětství byl rozdělen na „my“ a „oni“.

Dnes vím, že to tak úplně není. To jen malé děti potřebují ve svých pohádkách znát absolutní dobro a ab-
solutní zlo, překrásnou princeznu i ošklivě krutou ježibabu, urostlého prince a mstivého čaroděje. Dospělý
člověk ví, že obě postavy se skrývají v jeho vlastním nitru, to ve mně samotném přebývá krásný princ i ten
opravdu zlý přízrak beze jména, jsou ve mně výšiny i hlubiny.

• 159

Na překážkách rosteme – jak na těch vnějších, tak i na těch vnitřních, kdy se potýkáme se slabostmi svými
i svých nejbližších a se slabostmi vnitřních i vnějších nepřátel. Jedním z mých bližních jsem já sám. Zážitek
vlastních selhání, a to i dosti děsivých selhání, učí pokoře, učí neodsuzovat nikoho a učí se radovat z drob-
ností, pokud se podaří.

• 162

Auschwi je místo, kde člověk ztratí víru. Ale nikoli víru v Boha, nýbrž v člověka.

• 165

Je pýcha dlouhých modliteb, pýcha lidí, kteří žijí v domě svého otce a mnoho hodin každého dne věnují
Bohu, pýcha těch, kdo se dlouho a přísně postí, kdo dlouhé hodiny meditují, nebo aspoň provozují to, co
zvenku vypadá jako modlitba a meditace – až se pak nenápadně, a aniž by si toho sami všimli, stanou
tichými soudci celého světa. Je tajemstvím víry, že čím déle se člověk modlí, tím jako v jízdě na kole do
velmi mírného kopce pomalu stoupá (velmi mírně, ale stále) i pocit vlastní zbožnosti a výlučnosti a běda,
kdo jej u sebe nepostřehne včas.

• 166

Pýcha lidí, kteří za málo let nebo mnoho let tolik investovali do svého duchovního života či do toho, o čem
se domnívají, že to je duchovní život, kteří se dostali až na vrchol či na to, o čem se domnívají, že je vrchol,
a kterým kdosi, oblečený jako anděl světla, ukázal všechna království světa a jejich krásu a řekl, že jim
tohle všechno dá a že celý svět a všechna jeho království mohou proměnit k lepšímu, budou-li jen chtít,
že nyní mohou definitivně vytvořit nebe na zemi tím, že budou střežit zlatý poklad víry proti všem a ať je
to vhod či nevhod, že dostanou moc a vládu a že koukol bludů – konečně! – bude vytrhán z pšeničného
pole a že mají v rukou, aby nastalo věčné vítězství dobra. Koukol jsou ti druzí, ti, kteří se zcela nedrží
drahého pokladu katolického dědictví, kteří odešli do daleké země a tam svůj majetek prohýřili. Poprvé
bude ve jménu Boha všemohoucího svět v jejich mysli rozdělen na ně, dobré, a na ty druhé, zlé, na nás,
spořivé a moudré hospodáře, kteří žijeme s Bohem, a na ty druhé, marnotratné, co jsou venku a jmění
rozmařilým způsobem života rozhazují. A aniž bychom si toho my pyšní povšimli, z našeho monoteismu
se stal dualismus, ve kterém bojují síly světla se silami tmy, my proti těm druhým.

• 167

Bojovat proti něčemu, bořit a upalovat je vždy jednodušší než stavět, a pokud přesvědčíme sami sebe, že
v náboženství jde o toto a nic jiného, že Bůh to chce a že tím plníme jeho vůli, budeme upalovat a ničit
s horlivostí revolucionářů bojujících za to, co považují za svatou věc principu.

• 168

Blaise Pascal
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• Člověk nikdy nekoná zlo tak dokonale a s nasazením, jak když jej koná z náboženského přesvědčení.

• 170

Jak je to jednoduché sedět v křesle a z pohodlí domova rozdělovat svět na dvě strany, na dvě barvy, na nás
pravověrné a na ty ostatní, jak je jednoduché zasednout na trůn Boží a ukazovat prstem doprava a doleva.
Vtip je v tom, že toto je opravdu práce Boží, či spíše konečné rozhodnutí každého z nás, a jednou to tak
bude, ale teď, zde na zemi, máme každý v sobě koukol i pšenici, zlo i dobro (…).

• 170

Pokušením všech tyranů a hrůzovládců bylo ty zlé vykořenit, vyplet z povrchu země, a to jak v církvi svaté,
tak i ve společnosti. Na důsledky se jezdíme dívat (…) do Auschwi .

• 171

Je možno se dívat na člověka zkoumavým pohledem, který usiluje v každém odhalit aspoň něco špatného,
vidět v druhém důsledně (a pravdivě!) jeho zlo, kal na dně, který je objektivně přítomen. S trochou zlé vůle
to jde a v každém z nás je kus temnoty, jen je třeba pečlivě hledat. V každém je alespoň nějaká nedotaženost,
nepořádnost a tma, jen je potřeba si jich všimnout a hovořit o nich. Jistěže ve jménu pravdy, protože ona to
pravda je, či přesněji je to její část. Důsledkem je hořkost, nenávist vůči všem a všemu, otrávenost, vědomí,
že svět je černýmmístem k přebývání, že je to všechno zde nějak pokažené, že kdyby nebylo těch a těch lidí,
to by se ve světě, v národě, ve městě, v našem paneláku, v rodině či v církvi žilo dobře. Bohužel ale máme
ty bližní, kteří to všechno nenapravitelně pokazili.

• 177

Ďábel – diabolos – je ten, který rozděluje, a řecké sloveso diaballein skutečně znamená rozdělovat. Proto se
ďábel maluje se dvěma rohy, které míří každý jinam, proto jedna noha a jedno kopyto, pryč od sebe.

• 178

Ježíš chtěl až do žní nechat růst spolu koukol s pšenicí, neboť obé roste v srdci jediného člověka, neboť
nejsme nikdy my a ti druzí. Každý, kdo chce vytrhat koukol už zde na zemi, zplodí poušť.

• 179

V Auschwi se člověk nakloní do propastí lidské duše jak do zrcadla v temnotě a uvědomí si, čeho jsem
já, člověk, schopen. Že jsem to udělal já a že jsem schopen to udělat. Že podle moci, kterou člověk aktuálně
má, může buď jen doma sedět a tiše nenávidět, nebo postavit Birkenau a provést konečné řešení. A že to
neskončilo osvobozením Auschwi , nýbrž že to jsem schopen udělat i kdykoli v budoucnu.

• 181

George Steiner

• Od nynějška víme, že člověkmůže číst večer Goetheho a Rilkeho, žemůže hrát Bacha a Schuberta, a ráno
jít do své denní práce v Auschwi .

• 184

(…) [Armagedon] se odehraje uvnitř mé duše, proti mé osobní nenávisti, proti všemu zlu, které je ve mně,
proti všem představám Boha, které jsem v sobě vymodeloval, kterým jsem věřil a usilovně pěstoval, proti
vizi světa, kterou jsem si vymyslel a uvěřil v ni. A co bude, až zjistím, že to tak není? Že tím nejděsivějším
soupeřem, kterého jsem schopen si představit, děsivějším než pluky ďáblů, budu já sám. Že u brány do
nebe nebude postávat, jak známe z mnoha anekdot, svatý Petr, nýbrž že zde budu stát já sám a budu sám
sobě bránit, abych vešel.
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