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II. díl: Doba velikonoční
A - Doba předpostní
Neděle "Devítník"
Čtení z prvního listu sv. Pavla ke Korintským IX, 24 - X, 5:
Bratři, nevíte-li, že ti, kdo běží na závodišti, všichni sice
běží, ale jen jeden že obdrží cenu? Běžte tak, abyste ji dosáhli!
Každý zápasník však je ve všem zdrženlivý, oni ovšem, aby
dostali věnec porušitelný, ale my neporušitelný. Já tedy běžím ne
tak, jako bych nevěděl kam, bojuji ne tak, jako bych bil (jen) do
vzduchu. Ale udržuji své tělo v kázni a podmaňuji si je, aby se
nestalo, že bych kázal jiným, a sám byl zavržen.
Nerad bych vás, bratři, ponechal v nevědomosti, že všichni
naši otcové byli pod mrakem a všichni přešli moře a všichni byli v
Mojžíše pokřtěni v mraku a moři a všichni jedli tentýž duchovní
pokrm a všichni pili tentýž duchovní nápoj - pili totiž z duchovní
skály, která je doprovázela, skálou tou byl Kristus. Ale ve většině z
nich neměl Bůh zálibu, vždyť svými mrtvolami pokryli poušť.
Pokračování sv. Evangelia podle Matouše XX, 1 - 16:
Za onoho času Pán Ježíš řekl svým učedníkům toto
podobenství: Podobno je nebeské království hospodářovi, který
vyšel časně z rána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil pak s
dělníky denár na den a poslal je na svou vinici. I vyšel kolem třetí
hodiny a viděl jiné nečinně státi na tržišti. I řekl jim: "Také vy jděte
na mou vinici, a dám vám, co bude spravedlivé. Oni tedy odešli. A
zase vyšel kolem jedenácté a nalezl jiné státi, řekl jim: "Co tu
stojíte nečinně celý den?" Praví mu: "Nikdo nás nenajal." Řekne
jim: "Jděte také vy na mou vinici." Když nastal večer, řekl pán
vinice svému správci: "Zavolej dělníky a dej jim mzdu, počínajíc
posledními až po první." Když tedy přišli ti, kteří byli najati kolem
jedenácté hodiny, dostali po denáru. Přišli pak i první a domnívali
se, že dostanou více, ale také oni dostali po denáru. Když jej vzali,
reptali proti hospodářovi: "Tihle poslední pracovali jedinou hodinu,
a postavil jsi je na roveň nám, kteří jsme nesli tíhu dne a horko."
Ale on odpověděl jednomu z nich: "Příteli, nekřivdím ti. Což jsi se
mnou nesmluvil denár? Vezmi si své a jdi! Chci však i tomuto
poslednímu dát jako tobě. Což nesmím ve svém činiti, co chci? Či
je tvé oko zlé, že já jsem dobrý?" Tak poslední budou prvními a
první posledními.

Výklad:
První slova sv. Písma, která se citují v čas velikonoční, jsou
"všichni sice běží, ale jen jeden obdrží cenu!"
Čas velikonoční nám připomíná nejobtížnější část cesty k
Bohu, vnitřní umírání. Budeme mít příležitost si podrobně
promluvit o tom, proč je tato část cesty nejtěžší. Ale už v dnešním
čtení se dovídáme, že mnozí běží, leč jen jeden vítězí. Takový
poměr je také mezi těmi, kteří vstupují na cestu osvěcovací, a
těmi, kteří ji dokončují.
Nepozorný vykladač dnešního čtení si obvykle nevšimne
toho, že sv. Pavel o sobě tvrdí dvě věci: jednak, že se zdržuje
mnohého, aby lépe běžel, jednak, že běží. Zdržovat se, tj. mravně
žít, není ještě vlastní cesta k Bohu, to je jen vhodná příprava k ní. I
kdyby někdo tuto přípravu prováděl co nejdokonaleji, ještě tím
neuběhl ani metr. Na to se rádo zapomíná, neboť každý se u sv.
Pavla spokojuje s výkladem bohatých mravních pobídek. Ale to
vůbec není výklad sv. Pavla, nýbrž násilné pokrucování jeho připomínek, zbavování jich jejich smyslu, jakoby byl sv. Pavel někdy
kázal mravnost pro mravnost, nebo jakoby mravnost byla oním během, o němž např. zde mluví. Takovým během, jak jsme si už vysvětlili dříve, myslí sv. Pavel např. službu Bohu. Mravný člověk
ještě ani v nejmenším nemusí pomýšlet na službu Bohu. Má dost
co dělat s proháněním svých špatností a hříchů, než aby mu
zbýval čas myslet na takovou službu. Nanejvýš ještě myslí na
sebe, tj. na svou osobní spásu. Takovým způsobem daleko
nedoběhne, a jistě se nestane vítězem.
Sv. Pavel o sobě říká, že neběží tak, jako by nevěděl kam,
nebojuje tak, jako by bil jen do vzduchu. Máme tedy i my vědět,
kam běžíme. Sv. Pavel říká, že cílem má být věnec neporušitelný.
To ovšem je osobní spása. Jenže víme už z dřívějších citátů ze
sv. Pavla, že nemáme myslet jen na spásu pro sebe, nýbrž na
spásu jako na prostředek, pomocí něhož budeme moci lépe
sloužit bližním i Bohu. Za správným cílem běží ten člověk, který
neběží ke hradu proto, aby jej získal pro sebe, ale aby se tam
setkal s králem. Učiňte si rovnost mezi hradem a spásou a mezi
králem a Bohem, a pochopíte, jaký cíl měl sv. Pavel. Vždyť o sobě
říká, že se chce zmenšovat, aby v něm mohl žít Kristus. Tak
naznačil smysl vnitřního umírání.
V další části dnešního čtení ukazuje sv. Pavel na to, že Bůh
vyvedl všechny Židy z Egypta, zázračným způsobem je převedl
přes moře, a přesto v mnohých z nich neměl zalíbení, neboť
většinu jich nechal zahynout na poušti. Svatý Pavel chtěl jen jinými

slovy rozvést svou původní myšlenku o mnohých věřících a
jednom vítězi. Poušť - vnitřní umírání - vydrží málokdo, a nikdo z
těch, kdo nemá před očima jasně svůj cíl, bije jen do vzduchu,
běží, neví kam.
Sv. Pavel též ví o věčném působení Krista, neboť vykládá,
že Kristus pomáhal dávno před svým narozením Židům a
Mojžíšovi. To věděl ze zkušenosti, kterou vnitřně zažil během
svého života.
Poslyšme běžný výklad dnešního sv. evangelia (citováno z
poznámek Dr. Pavla Škrabala, P. O. k jeho překladu Nového
zákona, str. 46 - 47):
"Podobenství učí, že všem je otevřena brána do království
Božího, Církve. A nikdo se nemá vychloubati tím, že se mu
dostalo zavolání dříve než ostatním. Může se totiž státi, že pro
takové smýšlení, pro spoléhání na prvenství povolání před
ostatními, že se stane v odměně posledním, a vlastně tím, že se
neopírá o dobrotu svého Pána, odměnu úplně ztratí: první se tak
stanou posledními, ano bývají pro svou nespokojenost vyloučeni z
království. Židé byli první povoláni k účasti ve vykupitelských
dobrech. Než proto, že v sebe příliš důvěřovali a nedívali se na ta
dobra jako na dobrovolný dar Boží, milost, zpyšněli, zatvrdili se
proti Pánu a vyloučili se z účasti v království Kristově, kdežto
pohané, hříšníci, tu milost dostávají jako dar milosrdného a také
spravedlivého Boha. Bůh přece může naložiti se svými dary jak
chce, a dát příležitost každému, aby si jej zasloužil. Tito poslední
se pak stanou prvními."
Výklad správný, ale nepostřehující, jaký návod pro vnitřní
život toto podobenství poskytuje. Máme-li na mysli, že cesta do
království Božího je cesta z časnosti, tj. ze vzniku a zániku v čase,
do bezčasovosti, tj. do vědomého věčného soužití s Bohem, pak
nám z toho vyplyne, že dosažení tohoto cíle není tolik závislé na
času, jak se běžně za to má. Nezáleží tolik na tom, kolik času se
stráví na modlitbách, ale s jakou soustředěnou pozorností, s
jakým zaujetím se modlitba provede. Tomu jsme měli už příležitost
porozumět při líčení víry setníkovy a malomocného ve výkladu ze
třetí neděle po Zjevení Páně. Podobně osvobozující byla víra
lotrova na kříži. V dnešním podobenství však nejde o konečné
vítězství, nýbrž jen o denár, o malou, ale spravedlivou denní
odměnu za práci. Odměnu dostane každý, kdo projeví touhu
pracovat na vinici Páně. Neměl by reptat ten, kdo nezahálel a
pracoval celý den, a nakonec dostal stejnou odměnu, jako ten kdo
většinu dne zahálel. Srovnáním ostatních obdobných výroků Pána

Ježíše můžeme mít za to, že zahálejícími dělníky myslel všechny
lidi, kteří nehledají Boha, kteří se nesnaží o dosažení duchovních
cílů, nikoliv lidi nepracující. Smířlivě se díval na všechny takto
zahálející. Naopak neodpouštěl těm, kdo se pro faktické nebo
domnělé duchovní založení povyšoval nad ostatní, jako by byl z
jiného těsta.
Dnešní podobenství poskytuje naopak velkou naději
každému člověku, třebas se už nacházel v hodince smrti nebo ve
smrtelném nebezpečí, že za své obrácení, třeba v hodinu poslední
nebo ve chvíli velké nouze, může být odměněn.
Rozlišujme dobře. V podobenství byla řeč jen o takových
dělnících, kteří napřed zaháleli a pak pracovali. Proto dostali svůj
denár. Avšak dělníci, kteří by byli napřed pracovali - a před večerem odešli - zaháleli, nebyli by se dočkali rozdílení denárů. V
nejlepším případě se jim stane, co Židům. Dokud se drželi Boha,
přešli Rudé moře a překonali mnohé překážky, ale jakmile Boha
opustili, byla jim milost odňata a jejich mrtvá těla pokryla poušť.
Nedošli do zaslíbené země. Totéž platí o lidech, kteří v sobě
zažehli nový život, ale stali se mu nevěrnými, tj. znovu se začali
věnovat dřívějším modlám, čili světské starosti postavili na první
místo. Vrátí se mezi duchovně mrtvé, ale nejen to, jsou stíháni
velkým utrpením. Proč? Lidé tu začali rychleji pokračovat ve vývoji
svým vnitřním pokrokem. Jakmile však zanechali vnitřní cestu,
nemohli najednou zastavit vývojové tempo jednou započaté.
Utrpením se vyrovnává nedostatek vnitřního života.
Vznikla vlastně nerovnováha, která ssebou přináší velké utrpení.
Vnitřním vývojem totiž dochází k prudkému odosobňování, toho
pak je zapotřebí k dalšímu vývoji. Nepoužíváme-li tedy už vnitřních
odosobňovacích
prostředků,
samočinně
nastoupí
zevní
odosobňovací prostředky - utrpení.
Neděle první po Devítníku
Čtení druhého listu sv. Pavla ke Korintským XI, 19 - XII, 9:
Bratři, rádi snášíte nerozumné, když jste samí rozumní.
Neboť snášíte, jestliže vás někdo zotročuje, jestliže vás někdo
vyjídá, jestliže vás obírá, jestliže se kdo vynáší, jestliže vás kdo
bije do tváře. K své hanbě to pravím: v tom jsme byli jaksi slabí.
Ale v čem si kdo troufá - v nerozumnosti to pravím - troufám si i já:
Jsou Hebreové? Já také. Jsou Izraelité? Já také. Jsme služebníci
Kristovi? Mluvím jako bez rozumu: já více, v námahách mnohem
hojněji, ve vězeních mnohem hojněji, v ranách nad míru, v

nebezpečí smrti častokrát. Od Židů jsem dostal pětkrát čtyřicet ran
bez jedné, třikrát jsem byl mrskán, jednou kamenován, třikrát jsem
ztroskotal, noc a den jsem se zmítal na mořských hlubinách, často
na cestách, v nebezpečích na řekách, v nebezpečí od lupičů, v
nebezpečí od svého národa, v nebezpečí od pohanů, v
nebezpečích v městech, v nebezpečích na pouštích, v
nebezpečích na moři, v nebezpečích mezi nepravými bratry, v
námaze a svízeli, častém bdění, v hladu i žízni, v častém postu, v
zimě a nahotě. Nehledě k jiným věcem, ten denní nával ke mně,
ta starost o všechny církve! Kdo je slabý, abych nebyl slabý i já?
Kdo je ohrožen sváděním, aby to nerozpalovalo i mne? Je-li už
třeba se chlubit, budu se chlubit svými slabostmi. Bůh a Otec
Pána Ježíše ví, on, který je veleben na věky, že nelžu. V
Damašku místodržitel krále Arety dal střežit město Damašek, aby
se mě zmocnil, i byl jsem spuštěn v koši otvorem ve zdi a unikl
jsem jeho rukám. Je třeba se chlubiti - prospěšné to ovšem není přijdu k viděním a zjevením Páně. Znám člověka v Kristu, který
před čtrnácti roky - zdali v těle, či mimo tělo, nevím, Bůh to ví - byl
uchvácen až do třetího nebe. A vím o tom člověku - zda v těle, či
mimo tělo, nevím, Bůh to ví - že byl uchvácen do ráje a uslyšel
nevyslovitelná slova, která není člověku dovoleno vysloviti.
Takovým člověkem se budu chlubiti, sám sebou se však chlubit
nebudu, leda svými slabostmi. Kdybych se totiž chtěl chlubit,
nebudu nerozumný, vždyť budu povídat pravdu, než nechám toho,
aby mě někdo nepokládal za něco více, než co na mně vidí neb
ode mne slyší, i při nesmírných zjeveních. Proto, abych se
nevyvyšoval, byl mi dán do těla trn, posel satanův, aby mě bil do
tváře, abych se nevynášel. Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána,
aby ode mne odstoupil a řekl mi: "Má milost ti stačí, neboť moc se
zdokonaluje ve slabosti."
Pokračování sv. Evangelia podle Lukáše VIII, 4 - 15:
Za onoho času, když se scházel přečetný zástup a lidé z
měst se k němu hrnuli, promluvil v podobenství: "Vyšel rozsévač
rozsévat své símě. A jak rozséval, padlo jedno vedle cesty, i bylo
pošlapáno a nebeští ptáci je sezobali. A jiné padlo na skálu, když
se ujalo, uschlo, protože nemělo vláhy. A jiné padlo mezi trní, a
když vyrostlo trní, zadusilo je. A jiné padlo do dobré půdy a když
vyrostlo, urodilo stonásobný plod." Když to řekl, volal: "Kdo má uši
k slyšení poslouchej!" Jeho učedníci se ho pak tázali, co znamená
toto podobenství. A řekl: "Vám je dáno znát tajemství Božího
království, ostatním však v podobenstvích, aby se dívali a
neviděli, aby poslouchali a nerozuměli. Toto podobenství tedy
znamená: Símě je slovo Boží. Vedle cesty jsou ti, kdo slyšeli, ale

potom přijde ďábel a bere jim slovo ze srdce, aby neuvěřili a
nebyli spaseni. A na skále jsou zase ti, kdo s radostí přijímají
slovo, když je uslyší, a ti nemají kořene. Ti věří jen na čas a v
době pokušení odpadají. Avšak to, které padlo do trní, jsou ti, kteří
slyšeli, ale protože žijí ve starostech, bohatství a rozkoších života,
jsou dušeni a nepřinesou zralý plod. Símě však v dobré zemi jsou
ti, kdo poslouchají slovo a chovají je v dobrém, ano výborném
srdci, a přinášejí plod ve vytrvalosti.
Výklad:
Sv. Pavel na nás chce, abychom neměli stejné požadavky
na jiné lidi jako máme na sebe. Okolnost, že žijeme lépe a podle
lepších zásad, nás ještě neopravňuje k tomu, abychom tytéž vlastnosti vymáhali u jiných. Povolnost vůči špatným lidem je velmi
náročná vlastnost, kterou si může dovolit jen ten, kdo není zneklidňován jmenovanými ústrky, jak o tom už byla řeč. K tomu je
třeba nehodnotit je jako újmu, ale jako svůj prospěch. To nedokáže nikdo, kdo se zkušeností o tom nepřesvědčil, kdo nezná
potřebu vnitřního umírání a neví, že je může urychlit zmíněnými
zevními prostředky.
Chlubit se není prospěšné, protože se tím posiluje zevní já,
prodlužuje se jeho život, který má naopak skončit mystickou smrtí.
Sv. Pavel mluví o svých činech jen proto, aby ukázal, co všechno
je třeba snášet pro tak vznešený ideál.
Z přiznání sv. Pavla je patrno, že prvním jeho vytržením
nebylo ono známé obrácení na víru Kristovu v okamžiku, kdy
pronásledoval křesťany, nýbrž jiné před čtrnácti léty. A protože líčí
toto vytržení jako velmi vznešený stav, při němž se mnoho dověděl, přece jen v něm nebyl poučen o tom, že nemá pronásledovat
křesťany. Bylo to vytržení, v němž se spíše přesvědčil o tom, že je
nesmrtelnou bytostí, tj. získal jakési nerozlišené, temné poznání
nesmrtelnosti, které sice znamenitě posílí vztah člověka k Bohu,
avšak nezbaví jej náboženských, z rozumu pocházejících
předsudků. Počínání sv. Pavla mezi dvěma vytrženími svědčí o
tom, že extasemi vývoj nekončí, nýbrž že se jimi vyznačuje střední
část mystického vývoje - osvěcovací cesta, nikoliv její vyvrcholení.
Sv. Pavel si nejvíce cení dvou stránek svého života: utrpení,
které byl ochoten snášet pro Krista a extaze a vidění, které byly
světelnými majáky na jeho cestě. Z jeho krátkého přiznání je
patrno, že tehdejší křesťané měli zcela jiná měřítka užitečnosti pro
jednotlivé životní události, než jaká mají dnešní následovníci
Krista. Na učení Kristově se nezměnila od té doby ani řádka, ale
jeho výklad se snížil z vysoké mystické úrovně na úroveň mravní a

to muselo ssebou přinést naprostý nedostatek náboženských
zkušeností a snížení mravnosti, neboť její úroveň se nedá udržet
příkazy, nýbrž jedině zkušeností, že to, co dělám, je správné, že to
odpovídá vůli boží.
Velice poučné je přiznání sv. Pavla, že mu byl dán do těla
trn, posel satanův. Zřejmě to nebyla choroba, protože mluví o tom,
že neodstoupil, nýbrž pokušení. Měl nějakou osobní slabost, která
ho trápila, ale jíž nebyl zbaven, jen mu byla dávána milost od
Boha, aby ji dokázal překonávat. "Moc se zdokonaluje ve
slabosti", pamatujme si to. Kdyby nezůstal slabý, brzy by zapomněl na dárce veškeré síly, na Boha, a začal by se klanět té nejhorší modle, sobě.
Podobenství o království Božím je vysvětleno, ale zbývá
přece několik otázek: Proč rozsévač rozsévá tak nedbale, proč
tolik plýtvá zrním? Způsob setí zde vypadá jako plýtvání, a to
proto, že jedno podobenství nemůže obsáhnout a vyjádřit celou
pravdu. Nejde snad stále o jednu a tutéž skutečnost, že se
rozsévači do cesty staví překážky, jednou obrazně vyjádřené jako
nepřítel, který zasel koukol, podruhé jako křoví, skála, cesta, ptáci,
jindy jako příliš mnoho těsta, proti němuž je kvasu přece jen příliš
málo? Atd. Zkrátka, chybí nám tu jednotící pohled na činnost Boží.
Vidíme brzy tu, brzy jen onu její stránku, nikdy však celou a celý
její smysl, a ani žádné přirovnání nám ji celou nemůže zobrazit.
Vždyť každý obraz, a tím je i podobenství, má svůj rámec a ten
nelze přisoudit Bohu a jeho činnosti. Od obrazů nesmíme chtít
více, než co nám mohou poskytnout. Je už na nás, zda si umíme
představit, z jakého celku byl obraz vzat. Řekl-li sám Pán Ježíš, že
semenem myslel slovo Boží, pak si snadno domyslíme, o jaké
celkové působení zde běží. Slovo Boží je součástí celkového
působení Božího na stvoření, které spočívá v tom, že především
do něj ustavičně proudí svým bytím, že ustavičně svou jsoucností
napájí odvozenou jsoucnost stvořeného, potom svým vědomím
vzbuzuje z nevědomí nová a dokonalejší vědomí tvorů. I tu jde o
souvislý, neustálý, nikdy neutuchající proud vědomí Božského do
všech vědomí. Do tohoto rámce spadá také působení slova
Božího. A konečně je to proud vrcholné bezpředmětné blaženosti,
která se konkretizuje v drobných blaženostech všech tvorů v
celém vesmíru. A může k tomu docházet jen proto, že také
blaženost nepřetržitě proudí do všeho stvořeného. A všechny ty tři
proudy nejsou ničím jiným, než proud jediný a kdo se s ním
poprvé zkušenostně setká, shledá ho tak nerozlišený, že na něm
stačí vnímat jen nevýslovnou velikost a vznešenost tak, jak o tom
mluví sv. Pavel, když se přiznává ke své extazi. Nám však nejde o

tuto zkušenost, kterou mám i já, neboť bych si jinak netroufal o
těchto věcech jenom teoretizovat, nýbrž o dopad této tvůrčí síly,
jak se o něm mluví v rozebíraném podobenství. Tato síla dopadá
všude a protože není pomocí našich schopností vidět její účinek,
máme za to, že je jí mrháno. Avšak není tomu tak. Protože nám
jde o to, abychom se z oblasti, kde je její účinek skrytý, nezjevený,
dostali do oblasti jejího zjevného účinku, a to ještě kvalitativně
takového, jak chtěl Pán Ježíš, musíme pojímat celý svůj vývoj jako
boj mezi nevědomostí a vědomostí, mezi tmou a světlem, mezi
zlem a dobrem, ne proto, že by to bylo pochopení nejvyšší, ale že
je, za dané situace na našem vývojovém stupni myšlení,
nejúčelnější a nejpodnětnější. My se také této formy myšlení a
tohoto myšlenkového východiska budeme držet při všech
výkladech až do ukřižování Páně, abychom nikoho nezmátli a aby
náš výklad byl návodný. Přece však si musíme říci když nám to
sám Pán Ježíš v tomto podobenství prozrazuje o slovu Božím, že
většina tvůrčí síly se spotřebuje na účinky nám nezjevné (skála,
cesta, trní, ptáci) a že to není síla promrhaná, nýbrž že se pomocí
této nezjevné investice, vytváří základna bez níž by nemohlo dojít
ke špičkovým výkonům, jakými jsou přímé poznání Boží činnosti
nebo podílení na jeho vědomí. Už z toho důvodu netrpěl Pán Ježíš
na kříži marně, už z tohoto hlediska je možno, aspoň částečně
pochopit, v čem spočíval jeho spasitelský úkol, který provedl za
nás.
Zastavme se ještě u příčin, pro něž se u různých lidí neujímá slovo Boží. Sezobané nebo pošlapané semeno. Mnozí lidé
přijímají slovo Boží právě tak jako cokoliv jiného, třeba jen ze zvědavosti nebo prostě jako fakta, která berou na vědomí, ale naprosto nezávazně, nepovažujíce je za vlastní. Proto je jim slovo
snadno odcizeno, přehlušeno dalšími myšlenkami a zašlapáno
čerstvější pamětí na nové další dojmy. Na skálu padlé Boží slovo
není živeno případným způsobem života. Jejich způsob žití jim
skýtá příliš pokušení, aby se vrátili k dřívějšímu způsobu myšlení.
Sémě v trní je zadušeno ostatním životem. A tu je nesmírně
důležité, co o tomto případu říká sám Pán Ježíš: "Protože žijí ve
starostech, bohatství a rozkoších života, jsou dušeni a nepřinesou
zralý plod."
Žít ve starostech je stejně chybné, jako žít v bohatství nebo
rozkoších. Na to mnozí křesťané zapomínají. Pán Ježíš staví
starosti na první místo mezi překážkami správného rozvoje
duchovního života. Starosti jsou totiž znakem malé důvěry v Boha,
tedy pravým znakem světského, bez Boha žitého života, bez
ohledu na to, že si starostlivý člověk mylně myslí, že věří. Starosti,

bohatství, rozkoše, to všechno představuje různé formy
nesprávného zaujetí. Hlavně proto jsou velkou překážkou
království Božímu. Kdyby výjimečně nebyly spojeny se zaujetím
odvádějícím od zaujetí pro Boha, nebyly by škodlivé.

Neděle druhá po Devítníku
Čtení z prvního listu sv. Pavla ke Korinťanům XIII, 1 - 13:
Bratři, kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale
neměl lásky, jsem jen zvučící kov a hlaholící zvon. A kdybych měl
dar proroctví a věděl všechna tajemství a měl všechno poznání a
kdybych měl všechnu víru, takže bych hory přenášel, ale lásku
neměl, nejsem nic. A kdybych rozdal všechen svůj majetek na
pokrmy chudým a vydal své tělo k spálení, ale neměl lásky, není
mi to k ničemu.
Láska je trpělivá, dobrotivá je láska, nezávidí, láska se
neholedbá, nenadýmá se, nejedná nevhodně, nehledá svého
prospěchu, neroztrpčuje se, nepřipočítává zlo, neraduje se z
křivdy, raduje se však s pravdou. Všecko omlouvá, všemu věří,
všeho se naděje, všecko vydrží. Láska nikdy nepadá. Ať jsou to
proroctví, pominou, ať jsou to jazyky, přestanou, ať je to poznání,
pomine. Vždyť jen částečně poznáváme a částečně prorokujeme.
Ale až přijde to dokonalé, zmizí, co je částečné.
Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako
dítě, usuzoval jsem jako dítě. Ale když jsem se stal mužem, odložil
jsem, co bylo dětinné. Nyní zajisté vidíme v zrcadle, v záhadě, ale
jednou tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale jednou poznám
tím způsobem, jakým jsem též poznán. Teď však trvá víra, naděje
a láska, tyto tři, ale největší z nich je láska.
Pokračování sv. Evangelia podle Lukáše XVIII, 31 - 43:
Za onoho času Pán Ježíš vzal k sobě dvanáct učedníků a
řekl jim: "Hle, jdeme vzhůru do Jeruzaléma a bude naplněno vše,
co proroci napsali o Synu člověka. Bude totiž vydán pohanům,
budou se mu posmívat, tupit jej a na něho plivat, a až ho zbičují,
zabijí ho, ale třetího dne vstane." Oni však ničemu z toho
neporozuměli a to slovo bylo skryto před nimi a nechápali, co bylo
řečeno.
Když se přiblížili k Jerichu, seděl u cesty jakýsi slepec a
žebral. Když slyšel, že jde kolem zástup, tázal se, co to znamená.
Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazaretský. I zvolal: "Ježíši, Synu

Davidův, smiluj se nade mnou!" A ti, kteří šli první, jej okřikovali,
aby mlčel. On však ještě více křičel: "Synu Davidův, smiluj se
nade mnou!" Tu se Ježíš zastavil a nařídil, aby ho k němu přivedli.
Když se přiblížil, otázal se ho: "Co chceš, abych ti učinil?" A on
řekl. "Pane, ať zase vidím!" I řekl mu Ježíš: "Prohlédni! Tvá víra tě
uzdravila." A najednou prohlédl a následoval ho a velebil Boha. A
všechen lid, jakmile to uviděl, vzdal Bohu chválu.
Výklad:
Navažme na minulou neděli s podobenstvím o rozsévači.
Napadlo vám jistě, jakou mírou svobodné vůle je obdařen člověk,
když má právo slovo Boží slyšet a řídit se jím nebo naň
zapomenout, pošlapat je i pomocí něho zvítězit. Kolik závisí na
jeho rozhodnutí. Avšak největší míra svobody je dána tomu, kdo
dokáže milovat podle výměry lásky, uvedené sv. Pavlem. Či si
myslíte, že je svobodnější ten, kdo místo, aby byl trpělivý, je
nedůtklivý a pln netrpělivého neklidu, místo, aby byl dobrotivý,
rozsévá nenávist a zlobu nebo místo, aby nedbal svého
prospěchu, dbá jen o sebe, ničemu nevěří, nic neomlouvá a v
ničem není stálý. Nejmenší míru svobody má sobec a proto je také
nejnešťastnějším člověkem, i když vinu svého neštěstí nikdy
nehledá v sobě, nýbrž ve svém okolí, v lidech, v okolnostech a v
situaci. Leč klíč ke štěstí nejen toho malého osobního já, ale i celé
lidské společnosti je v tom, že lidé se neučí vycházet ze svých
hranic úzce vymezených sobectvím. Kdo z nich nevyjde, jakoby
měl na očích klapky, neboť vidí jen sebe a těsně před sebe.
Sobectví je také největší nevědomostí, neboť nedovoluje člověku,
aby se dověděl něco, co se ho přímo netýká. Do ničeho ostatního
mu nic není, nic ostatního ho nezajímá, proto nemůže být
prospěšný celku.
Lidé, zajímající se o duchovní věci, by měli vědět, že také
cesta k Bohu je cestou ze sobectví k lásce, která se ničeho neleká, za žádných okolností se nemění v opak, v nenávist. Láska,
která se v dobách těžkých zkoušek mění v nenávist, není pravá
láska, odhalila se jako dobře maskované sobectví. To všechno sv.
Pavel dobře věděl, proto říká, že láska všechno omlouvá. Sv. Pavel měl jistě na mysli utrpení Pána Ježíše, který ani ve chvílích,
kdy byl nejhorším způsobem zneuctíván, na nikoho nezanevřel.
To je osvobozující láska. Ukázal nám, že takovým způsobem si
každý člověk rychle proklestí cestu ke kříži, na němž zemřel a po
němž vstane z mrtvých mezi ty, mezi nimiž před tím žil a k nimž
náležel. Sv. Pavel nám v dnešním čtení dává nejlepší pokyny, jak
vnitřně umřít, jak se zbavit sám sebe, neboť dobře ví, že to je
nejdůležitější, co máme dokázat, abychom mohli patřit Bohu a

mohli se s ním setkat. To je smysl jeho slov o lásce. A moci zemřít
pro sebe, v tom je největší míra svobodné vůle, protože kdo zemřel pro sebe, narodí se pro Boha a v něm, narodí se neomezený
právě tak, jaká byla jeho láska. Láska vlastně učí vlastnostem
svobodného života tak, jak je vyjmenovává sv. Pavel.
U lidí špatně poučených vyvstane celá řada otázek: Není
nebezpečí, že kdo bude milovat podle návodu sv. Pavla, že bude
umučen a z kůže sedřen všemi sobci, že bude využit a zneužit, že
především sobci v něm poznají hlupáka, který nic neodřekne a
proto ho bezohledně využijí pro své sobecké cíle? Nebude pak
takový milující vlastně přímo sloužit sobectví jiných lidí?
Poučme se především u Pána Ježíše. Nedělal zázraky tam,
kde v něho nevěřili. Ne proto, že by nebyl schopen tam zázrak
udělat, nýbrž z toho důvodu, že převrat v životě člověka, a tím je
vždycky zázrak, nepřivodil tam kde pro něj nebyla připravena
půda. Byl schopen odpustit všem, kdo na něho zle pohlíželi a
pronásledovali jej, ale nesloužil jim. Láska nezbavuje schopnosti
rozlišování. Ani sv. Pavel neřekl o lásce jen to, co jsme o ní slyšeli
z jeho dopisů tentokrát. Naopak láska, jejíž některé významné
znaky dnes sv. Pavel vypočítává, vede také ke správnému
hodnocení, nevede u ní k nenávisti, to chtěl sv. Pavel zdůraznit.
Pravá láska dovede odpouštět všem, nezavírá však cestu k
poznání špatnosti a ke snaze po nápravě, dále je činorodá,
účastná. Zkrátka láska, která má tak skvělé znaky jaké nám tu
vypočítává sv. Pavel má za sebou také určitou míru duchovního
poznání a z něho vyplývající hodnocení, takže ji nelze zneužít.
Jsou ovšem případy, že byla zneužita, ale jen proto, že tu zasáhla
ještě jiná vlastnost, např. poslušnost. Jsou to sice řídké výjimky,
ale přesto odstrašující (9). Vždycky však svědčí o tom, že z
nějakých důvodů došlo k jednostrannému vývoji v lásce a
zastávání v poznání. Mohlo se to stát jen tam, kde všeobecně
vládl předsudek, že poznání je méněcenné a nežádoucí. Mohl by
k takovému hodnocení poznání svést i samotný výrok Pavlův "ať
je to poznání, pomine". Poznání hodnotí sv. Pavel výslovně níže
než lásku. Nedivme se mu. Minule jsme si četli o jeho dřívější
extazi, která je vždycky stavem, v němž se poznává něco navíc,
než co lze poznat postupným naučením, a přesto sv. Pavel i po
první extazi pronásledoval křesťany. Sv. Pavel si byl této relativní
nevědomosti člověka dobře vědom. Vskutku poznání, které se
třeba extazí jen jaksi jako zplodina dostane do zevního vědomí a
je nějak rozumově zpracováno a přiřazeno k ostatnímu poznání,
vzniklému postupným učením a nabýváním zkušenosti ze života
ve světě, toto poznání není nikdy zárukou, že je dokonalé a trvalé,

protože jeho zdroj, chvilkové spojení s Bohem v extazi, pominul, a
ono žije jednak jen ze zachovalé paměti na tu chvíli spojení,
jednak je ovlivněno osobitým obsahem lidského vědomí, které tu
už bylo před extazí. Sv. Pavel vidí však především pomíjejícnost
poznání daného rozumem a smysly. Vím, že je nedokonalé a že
do stáří upadá. Nikdo by si neměl myslet, že stejně nízko hodnotí
přímé poznávání skutečnosti v extazi. Naopak, víme z minulého
čtení, že toto hodnotí jako něco nejvznešenějšího. Kdyby si lidé
dali k sobě výklad aspoň dvou čtení, v jednom z nichž mluví o
vznešenosti svého přímého poznání a v druhém o vznešenosti
lásky, nedocházelo by k tak nehorázným omylům, že z jedné
myšlenky se dělá celek a nevznikaly by nové a nové sekty,
postavené na částečném pochopení a na tom, že část se uměle
vydává za celek.
"Nyní zajisté vidíme v zrcadle, v záhadě", doslova tak. Viděti, tj. znáti pomocí rozumu a smyslů, třebas nejpoučenějších
nejmodernějšími poznatky vědy, je vidět jen v zrcadle stvořeného.
Je to pořád pohyb uvnitř klece, kterou je vesmír, čas a prostor.
Svatý Pavel poznal napřed ve svých extazích na chvíli, později
vzrůstajícím životem Krista v sobě trvale, co je to nevidět pouze v
zrcadle. Ví o poznání, které přijde potom, o poznání tváří v tvář,
avšak je si dobře vědom toho, že i toto poznání zde na světě, v
těle, je zatemňováno současnou činností smyslů a rozumu. To
není podceňování nebo znevažování rozumového poznávání, to je
jen jeho správné hodnocení. Když vyjde měsíc (rozum), žasneme
nad nádherou jeho světla. Ale jeho světlo je jen odražené od
slunce (světlo rozumu od světla Božího vědomí). Jakmile vyjde
slunce, přestane svítit na naši cestu měsíc, jeho světlo zmizí ve
světle slunečním. Sv. Pavel má na mysli tento východ slunce v
duchovním životě, začátek spojovací cesty.
Poznávat tak dokonalým způsobem, jakým jsme sami
poznáváni od Boha, to je vrchol poznávání. A svatý Pavel nám
chce přiblížit představu o takové míře poznávání. Že není dána
učením se všemu možnému (i kdybys jazyky andělskými mluvil)
ani různými nadpřirozenými dary, nýbrž mírou lásky. Láska
nepotřebuje vysvětlovat, nepotřebuje apelovat na nedokonalé
vlastnosti lidské, nýbrž může působit bezprostředně, může se
přelévat z milujícího na milovaného, jak je tomu v poměru Boha ke
člověku. Sv. Pavel měl příležitost se přesvědčit o tom, nejen jakým
způsobem Bůh poznává člověka, ale i o tom, jakým způsobem ho
miluje, a to ve svých extazích a potom ve svém trvalém spojení s
Kristem. My poznáváme člověka podle jeho vlastností, které
charakterizují jeho osobnost, a jsou výplodem zkušeností,

prostředí, výchovy a vrozených sklonů. Jsou vždycky pomíjejícím
znakem právě jako lidská osobnost sama. Avšak Bůh poznává
nesmrtelnou složku člověka, která je nepomíjející. My milujeme
člověka pro jeho vlastnosti, pro útržek života, kterého jsme u něho
svědky - Bůh miluje člověka pro celý věčný život, který do něho
vdechl. Způsob jeho poznání je dán povahou jeho lásky a naopak.
Přejdeme k dnešnímu sv. evangeliu. Pán Ježíš předvídá
svou potupnou smrt, ale i slavné zmrtvýchvstání. Apoštolové
nerozumějí jeho řeči.
Zůstaňme u této skutečnosti jako u slov učebnice života, a
vysvětleme si je napřed na nejnižší úrovni. Také náš život na zemi
vede obvykle k potupnému konci. Kam se ve stáří poděje všechna
svěžest, pohotovost, bujarost a rozumové schopnosti. Bezmocen
umírá člověk na kříži vlastní sešlosti. A přece toto postupné
umírání, toto postupné zanechávání a opouštění jedněch možností po druhých je nejen pravým symbolem vnitřního umírání, ale
také jím vždycky, do jisté míry, je. Co mystik dělá vědomě a dobrovolně, to musí podstoupit každý člověk na sklonku svého života.
Pak se stáří stává předností života a ne jeho nedostatkem. A protože cesta mystická, cesta dobrovolného odumření, je cesta výjimečná, nehodící se za dnešního vývoje lidstva pro všechny, přiznejme si, že ona nucená cesta pomíjejícího života, je tou nejlepší
její náhražkou. Žel, mnozí lidé ve stáří nejednají dosti moudře a
pořád by chtěli dělat, co dělali v mládí, nebo pořád by chtěli
pokračovat v činnosti, kterou kdysi dělali. Zatím však se od nich
chce, aby opustili dřívější formu života i myšlení a našli nový
způsob, odpovídající věku a věčné budoucnosti. Proto věčný
užitek ze života se dostavuje jen za cenu velkého utrpení, a to
tělesného i duševního. Kdyby si byli vědomi toho, že to všechno
se s nimi musí dít, aby mohli vstát z mrtvých, aby jednou mohli žít
věčným životem, jednali by zcela jinak, urazili by v tomto životě,
zvláště ve stáří daleko větší část cesty k cíli za osvobozením z
pout nedokonalosti.
Pro mystika tento odstavec Bible je poučením, že každý syn
člověka (a toho názvu je v Bibli vždycky velmi vhodně užito místo
názvu Syna Božího), chce-li vstát z mrtvých, musí dokonale vnitřně zemřít. Dnes dosti o tom, protože budeme mít příležitost ještě k
podrobnému výkladu.
Není však náhodné ono spojení myšlenky na smrt Pána
Ježíše v Jeruzalému a zázračné uzdravení slepého na cestě do
Jeruzaléma. Cesta ke smrti na kříži je cesta k prohlédnutí vpravdě

zázračnému. My si myslíme, že vidíme, ale až se nám otevře
vnitřní zrak, zjistíme, že jsme před tím byli vlastně slepí.
Ještě jedno nepřehlédněme: Slepec volá, aby se nad ním
Pán Ježíš smiloval, a Pán Ježíš dobře ví, co tím slepec míní,
avšak přesto se ho ptá, co si přeje. Tato situace se vždycky
opakuje za podobných okolností. Člověk žasne nad skvělostí této
učebnice. Má-li dojít u kohokoliv k revoluční změně jeho stavu,
musí si přát, aby k ní došlo, musí mít jasnou představu o tom, co
chce, aby se změnilo. Jinak ke změně nedojde. Člověku byla dána
svobodná vůle do té míry, že jí může neustále hýřit a plýtvat, ale
může se také odhodlat vidět. Pak je třeba, aby této své vůle
použil, až půjde Pán Ježíš kolem něho, a to tak usilovně, jak to
učinil slepec. Bez spolupráce s lidskou vůlí ani Bůh nemůže dát
člověku prohlédnout z jeho duchovní slepoty. V tomto zázraku je
přesně vymezena nejen funkce vůle, ale i její význam a moc. Bůh
nepřivolil nadarmo, aby se zrodilo oddělené vědomí mimo něj. Je v
něm klíč k dobytí království Božího.
Není zázraku, o kterém by neplatilo, že má nějaký skrytý
význam, jenže ne všude je tato okolnost vysvětlena. Zde je
vysvětlen poměr Boha k zevnímu vědomí a vůli člověka, který se
nachází na cestě do Jeruzaléma, míněno k vědomému spojení s
Bohem. Člověk by zůstal i nadále slepý, kdyby netoužil
prohlédnout. Na této části cesty jde Pán Ježíš kolem něho a on se
o něm dovídá, že je blízko, uvěří v jeho moc a přeje si jejího
zásahu. Konečně je z tohoto zázraku patrno, kdy a za jakých
okolností působí milost Boží a že je jí k duchovnímu osvícení
absolutně zapotřebí. Samotná lidská vůle by bez ní nic nezmohla.
Je tu vysvětleno, jak se k ní disponovat a že se lze k ní
disponovat, že to není věc náhodná. O tom budeme mít příležitost
promluvit při jiných zázracích a příležitostech.

B - Doba svatopostní
Popeleční středa
Čtení z proroka Joele II, 12 - 19:
Toto praví Hospodin: "Obraťte se ke mně celým svým
srdcem, a to s postem, a s pláčem, i s kvílením. Roztrhněte však
srdce svá a ne roucha svá, a vraťte se k Pánu, Bohu svému,
neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a velmi milostivý,
ochotný odpouštěti zlé. Kdo ví, zda neobrátí se, by odpustil, a zda
nenechá po sobě požehnání, oběť a úlitbu Pánu, vašemu Bohu?

Trubte troubou na Sionu, ustanovte půst svatý, svolejte schůzi, ať
se lid sejde, ať posvětí se obec, shromážděte starce, seberte děti,
také ty, které prsů požívají, ať vyjde ženich z pokojíku svého a
také nevěsta ze své ložnice. Mezi síní a oltářem ať pláčou kněží,
sluhové Hospodinovi. Ať řeknou: "Odpusť, Pane, lidu svému,
nedávej majetku jeho k pohanění, aby nad ním pohané panovali,
proč by mělo se říkati mezi národy: "Kde jest Bůh jejich?" Přestal
řevnit Pán na svou zemi a odpustil lidu svému. Vyslyšel Hospodin
lid svůj a řekl: "Ejhle, já vám pošlu obilí, víno i olej, a nasytíte se
jimi, a nedám vás již v potupu mezi pohany!"
Pokračování sv. Evangelia podle Matouše VI, 16 - 21:
Za onoho času Pán Ježíš řekl učedníkům svým: "Vy, když
se postíte, nebuďte zasmušilí jako pokrytci, kteří si hyzdí obličej,
aby bylo lidem zřejmé, že se postí. Vpravdě vám pravím: "Dostali
svou odměnu"! Ale když se postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si
tvář, aby neviděli lidé, že se postíš, nýbrž tvůj Otec, který je ve
skrytu, a tvůj Otec, který vidí ve skrytu, ti odplatí."
"Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí rez a mol
a kde se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si poklady v
nebi, kde je nekazí ani rez, ani mol a kde se zloději neprokopávají
a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam je i tvé srdce."
Výklad:
O popeleční středě poznamenává kněz čela věřících
popelem se slovy: "Pomni člověče, že prach jsi a v prach se
obrátíš!"
Je správné začít velikonoční dobu připomínkou, že jsme
pomíjivými tvory. Jenže u toho nelze zůstat. Někoho taková
myšlenka na prchavost života přivede k poživačnosti, neboť si
říká, že co neužije, to nebude mít, někoho taková myšlenka sklíčí
a zarmoutí, opět jinému vnukne nezájem o život. Nikdo z nich
nedomyslel myšlenku pomíjejícnosti pozemského života. Hlavní
podstata pomíjejícnosti našeho života nespočívá v tom, že
zestárneme a umřeme, ale že jsme celou svou mysl a celé své
srdce věnovali prchavému životu, ale tím jsme ani nepřispěli k
jeho prodloužení nad určitou míru, ani jsme pomocí něho nepřešli
do věčnosti, jenom do smrti.
Člověk však může způsobit správným využitím svého
pomíjejícího vědomí skutečný zázrak. Upne-li své vědomí na věci
pomíjející, zahyne jeho vědomí i s nimi. Upne-li je na nepomíjející,
na Boha, přejde do něho a zachová je na věky. Jen to je správně

pochopená pomíjejícnost naší existence na zemi. Je to
pochopení, že dočasný život na světě je žebřík, který mohu
přistavovat ke stromům s plody krátkého trvání nebo jej mohu
použít jako mostu přes hlubokou propast mezi mým vědomím a
vědomím Božím, do něhož mohu po něm přejít.
Prorok Joel nás správně napomíná, abychom roztrhli svá
srdce a ne svá roucha. Srdce, jehož středem zájmu je svět, týž cit,
který se věnuje jen zevním objektům, musí být zavržen a
nahrazen citem, který se upíná k Bohu. To je správné pochopení
půstu. Postit se od patření světu, ale ani chvíli jen pro tento účel.
Půst je prostředkem k tomu, abychom se mohli a dokázali
přimknout k věčnosti.
"Obraťte se ke mně celým srdcem", praví Hospodin. Bůh
nás zde vybízí ústy prorokovými, abychom se k němu obraceli
veškerou silou svého citu, tedy nikoliv bezduše, z povinnosti,
formálně. To je jediné účinné obrácení k Bohu.
Trochu nás zamrzí, jak u proroka Joela, tak i u ostatních
starozákonních proroků, že účinek takového obrácení nespatřují
ve věčném životě, nýbrž ve hmotné pomoci Hospodinově proti
nepřátelům. Avšak i to se dá lehce prominout, protože život a
existence židovského národa stále visely na vlásku mezi
přečetnými nepřátelsky naladěnými národy, početnějšími a
mocnějšími než byli Židé. Nikdo by neměl podceňovat potřebu a
nutnost uspořádat životní podmínky tak, aby to nebyl boj na život a
na smrt, ve kterém by se vyčerpaly všechny nejlepší síly člověka,
takže by nezbylo klidu na vyšší náboženský život. Duchovní
pokrok, je-li opravdovým pokrokem, projevuje se také úpravou
zevních poměrů, a to nikoli jen nějakým zásahem shůry, ale také
tím, že jedinec nabude schopnosti, které mu umožní lépe
předvídat, lépe se bránit proti nebezpečí z vnějšku. Situace
duchovně vyspělejšího člověka se podobá postavení člověka,
který řídí rychle jedoucí vůz po křivolaké cestě za vytčeným cílem.
Bylo by bezpečnější, kdyby po té cestě ani nejel, nýbrž šel pěšky.
On si ale přeje překlenout vzdálenost rychleji, proto volí
nebezpečnější, ale rychlejší způsob cestování. Řidič se může
pustit do této krkolomné cesty, protože umí dobře řídit vůz. Toto
umění je jeho nejlepší ochranou. Takovému umění se musí naučit
každý, kdo jde přímější cestou, ať je to jednotlivec nebo celý
národ, jinak se mu jeho rychlost stane postupně osudnou.
Pokročilý je ve větším nebezpečí než začátečník, než člověk žijící
pouhým zvířecím životem, má však dokonalejší ochranu Boží v
tom, co uskutečnil z přímého poznání pravdy a zákulisní
skutečnosti. To je třeba říci jak pro poučení hledajících, tak pro

poučení všech, kteří marně čekají, že kolem duchovně pokročilých
uvidí poskakovat zástupy andělů nebo jiných mocností. Kolik
zázraků učinil Kristus, ale nikdo neviděl, že by mu byl při tom
někdo sloužil. Naopak on od začátku sloužil všem. Dokázal též
upravit životní prostředí apoštolů tak, že v době, kdy s ním chodili,
nic jim nechybělo. Jinými slovy a při pohledu s opačné strany se
dá říci: Apoštolové byli o to bezpečnější, přestože pokračovali
nebezpečnou rychlostí, oč více se dovedli přimknout ke Kristovi,
čím dokonaleji poznávali pravou jeho podstatu a čím poslušněji se
řídili jeho a jejími příkazy. V pozorné poslušnosti duchovního
vedení tkví bezpečnost naší cesty.
Prorok Joel nabádá svůj národ k postu a pokání a slibuje za
to pomoc Boží na tomto světě. Pán Ježíš poučuje své žáky, jak se
mají postit a slibuje za skryté pokání zjevnou odměnu od Otce.
Oba si slibují od postu veliký užitek. Jak tomu rozumět?
Žije-li někdo jen proto, aby užil pozemského života, ať už v
dobrém nebo ve zlém, avšak jen pro život na světě, může přesto
si někdy upamatovat, že zemře a že jeho život na světě skončí.
Dá-li se poučit, že život na světě by mu tedy neměl být cílem,
nýbrž jen prostředkem k nabytí věčného života ještě před smrtí a
začne-li žít tak, aby využíval svého života ve světě k navázání
spojení svého lidského vědomí s věčným vědomím, které je
podstatou života věčného právě tak, jako lidské vědomí je
uchovatelem pomíjejícího života, zaměří svou pozornost na věčné
hodnoty a na věčný smysl života. Tento obrat jej nutí k půstu, tj. k
tomu, aby se odvrátil od jakýchkoliv samoúčelných radostí, a to
proto, že tyto nevyúsťují v poznání věčného života v člověku,
nýbrž naopak od něho odvádějí. Nabývá zkušenost, že odříkáním
v něm roste dosud neznámý život, jiný než jaký dosud znal, a
naplňuje jej radostí, která nepotřebuje zevních prostředků, jimiž by
se vznítila. Tehdy vyvstává nebezpečí, že radosti světské zamítne
pro radosti duchovní, že se stane náročnějším poživačníkem. To
by byla velká chyba. Pravý půst musí jít tak daleko, že člověk uzná
za správné zříkat se i radostí duchovních, aby nezůstal stát u
jakéhokoliv i sebesladšího medu, na cestě pro něho připraveného.
Vědomé odříkání se všech radostí nemusí však být něčím trvalým,
nýbrž má býti jen začátkem sebezáporu, který se stane trvalým
výchovným prostředkem duchovního člověka, a nemá převážně
povahu odříkání se zevních radostí, nýbrž změněného vnitřního
postoje vůči všemu. Všechno na tomto světě se mu postupně, ne
hned a ne bez námahy a bez notné dávky osvícení, stane
prostředkem k nalezení vědomého styku s věčností. Jen tak si
vysvětlíme, že Kristus, až na malé výjimky, se nepostil v obvyklém

slova smyslu. Čtyřicetidenní dokonalý půst s příslušným poznáním
v Jordánu, včetně pokušení ďáblem, mu připravily cestu k trvalé
změně vnitřního postoje vůči celému okolí a vůči sobě, cestu k
opravdovému půstu, který už nikdo z povrchních pozorovatelů
nemohl postřehnout.
Církev správně neustanovuje celoroční půst, nýbrž jen v
určitou dobu a pak v určité dni. Půst začíná pozastavením nad
dosavadním způsobem života a odvádí jeho proud do nového
řečiště, směřujícího do oceánu Božství. Člověk se pozastavuje
nad svou pomíjejícností, přestává v ní spatřovat smysl života a
usiluje o nepomíjející život. Zjišťuje, že mohutný proud života
může být veden kamkoliv, buď k pomíjejícím cílům, nebo k
věčným cílům. Je-li veden k těmto druhým dosahuje jich právě tak,
jako před tím dosahoval cílů světských. Primitivně prováděný půst
je opuštěním světa, vstupem na poušť. Tohoto je třeba nanejvýš
několikrát, někdy i jen jedenkrát za život. Správně provedený půst
je nové hodnocení skutečnosti, ve které žijeme, jako prostředku k
poznání věčnosti a vyvození všech důsledků z tohoto hodnocení.
Tento život zde na zemi vede k Bohu, není dokonalejšího
prostředku k jeho dosažení. Proto jsme se zrodili, proto dýcháme,
proto myslíme, tvoříme, rmoutíme se a radujeme. Je třeba
jediného: neshromažďovat poklady, které rez kazí a k nimž se
prokopávají zloději, nýbrž poklady, na které nic z tohoto světa
nemá vliv. I v tom spočívá správně vedený půst. Obvykle teprve
tehdy, když člověk stárne, srovnává si v hlavě, že postupně musí
všechno opustit, co si zde pro sebe postavil, a co zde nabyl.
Všechny schopnosti, zkušenosti, všechny přátele, všechen
majetek nenávratně se ztrácí odkud přišel. Nakonec odejde člověk
tak chudý, jako se narodil, nikdo a nic ho nedoprovodí, ani
nemůže doprovodit. Půst, to je zastavení včas na cestě, která
vede k opuštění všech hodnot, to je obrat na rozcestí k hodnotám,
které jednou nabyty, nikdy se neztrácejí, jsou věčným semenem,
nehynoucí rostliny věčného života.
Popeleční středa - popel - pomíjejícnost - připomínka obrať se k nepomíjejícnosti, nalezni v sobě věčnost. Nenalezneš ji,
pokud těkáš ve vnějších temnotách. Vyjdi z nich do světla, zaplať
zaň postem! Nebudeš-li ochoten zaplatit postem, nepřátelé tě
obklíčí a přemohou, zcela si tě podrobí, staneš se jejich otrokem,
nechají tě jíst s vepři, a budeš rád, že vyvázneš s holým životem.
Tak je tomu jak s lidskými vášněmi, tak s okolnostmi, za nichž se
vyvíjí náš život v tomto světě. Obojí mají nad námi moc, dáme-li
jim ji tím, že jim sloužíme. Jak by tomu tak nebylo. Vždyť je živíme

celým proudem svého života. Není divu, že se stávají silnějšími
než jsme my sami.

Neděle první postní
Čtení z druhého listu sv. Pavla ke Korintským VI, 1 - 10:
"Bratři! Napomínáme vás, abyste nepřijímali Boží milost
nadarmo. Praví totiž:
V milostivé době jsem tě vyslyšel
a v den spásy jsem ti pomohl
Hle, nyní je doba vpravdě milostivá, hle, nyní je den spásy.
Nikomu v ničem nedáváme pohoršení, aby nepadla hana
na službu, ale ve všem se osvědčujeme jako Boží služebníci: v
mnohé trpělivosti, v souženích, v tísních, v úzkostech, v ranách, v
žalářích, v nepokojích, v námahách, v bdění, v postech, v čistotě,
v poznání, ve shovívavosti, v dobrotě, v Duchu svatém, v upřímné
lásce, ve slově pravdy, v Boží moci, zbraní spravedlnosti v pravici
i v levici, poctou i potupou, špatnou i dobrou pověstí, jako
svůdcové, a přece pravdiví, jako (bychom byli) neznámi, a přece
(jsme ) známi, jako blízcí smrti, a hle, žijeme, jako žebráci, a přece
mnoho lidí obohacujeme, jako nemajetní, a přece všechno
máme!"
Pokračování sv. Evangelia podle Matouše IV, 1 - 11:
Za onoho času byl Ježíš zaveden Duchem na poušť, aby
byl pokoušen ďáblem. A když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí,
zlačněl. Tu k němu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží,
řekni, aby se z těchto kamenů staly chleby." On však odpověděl:
"Je psáno: Ne pouze chlebem živ je člověk, ale každým slovem,
které vchází z úst Božích." Tu ho ďábel vezme do svatého místa,
postaví ho na strmé místo chrámu a řekne mu: "Jsi-li Syn Boží,
vrhni se dolů. Neboť je psáno: O tobě nařídil svým andělům, a
podchytnou tě rukama, abys nenarazil nohou o kámen." Ježíš mu
řekl: "Také je psáno: Nepokoušej Pána, svého Boha!" Zase jej
vezme ďábel na velmi vysokou horu, ukáže mu všecka království
světa i jejich slávu a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li a
budeš se mi klanět." Tu mu pravil Ježíš: "Kliď se, satane! Neboť je
psáno: Pánu, svému Bohu se klaněj a jen jemu služ!" Tehdy ho
ďábel opustil, a hle, přišli andělé a sloužili mu.
Výklad:

Svatý Pavel se zmiňuje o důležitém umění: správně použít
obdrženou milost. Toto je umění nad jiné vzácné a cenné: Vždyť
další milost se nedostaví a dosavadní se dokonce ztratí, když
nedokážeme dané milosti vhodně použít, nebo, chcete-li, správně
s ní hospodařit. Naopak ten, kdo si dovede i nepatrné milosti vážit
a správně jí použít, ten dostane zdarma další milost už proto, že
se v minulé osvědčil. Toto vědí všichni duchovní lidé a Pán Ježíš
to zdůraznil v několika podobenstvích.
Lze vyřknout jen několik málo pravidel o správném využití
milosti, a sv. Pavel je všechna uvádí v citovaném čtení. Ať jde o
jakoukoliv milost, o žádné nelze říci, že by se jí dalo použít jen ve
výjimečném případě. Každá milost od Boha daná je něčím navíc,
co okrašluje celý život, všechny jeho chvíle, a nutně též osvětluje
cestu nejen toho, kdo ji získal, ale všech, kdo přijdou s obdařeným
do styku. Vedle milosti však žijí a vyvíjejí se ostatní lidské
vlastnosti. Milost s nimi musí vytvořit nějakou formu spolužití, proto
se od počátku zabarvuje osobností, jíž byla propůjčena. Vždycky
by však měla být jejím vůdcem a nikoliv jejím služebníkem. Jak
ukazuje sv. Pavlem, měla by sloužit Bohu a jeho vůli nebo aspoň
usnadňovat tuto službu. Pravá milost má vždycky jeden znak:
Rozšiřuje mysl, ukazuje jí nový, dosud netušený smysl událostí,
symboliku života. Člověk přestává brát události kolem sebe jaksi
doslova, a vlivem toho dovede okamžitě poodstoupit od všeho,
dívat se na všechno s odstupem a všechno méně osobně řešit.
Zkrátka prvně každá milost odnaučuje malichernostem, činí život
člověka velkorysejším, a tak způsobuje, že se člověk už neztrácí v
džungli drobností. Nechci tím, říci, že by drobnosti přehlížel, avšak
drobnosti už jím necloumají sem a tam, nýbrž on jimi vládne, ony
mu slouží.
Sv. Pavel popisuje výstižně znaky milostí, které v sobě nese. Nezáleží mu na tom, je-li chválen či haněn, uctíván či zneuctěn. Má-li bohatství, jakoby je neměl. Nestává se jeho sluhou, ono
slouží prospěchu jeho i všech, nic mu nechybí, i když se zdá, že
nic nemá, je svoboden, i když si ostatní myslí, že je krutě
pronásledován. Každá milost přináší pocit osvobození.
Avšak jaká zodpovědnost je spojena s přijetím takových
darů? Světský člověk v omilostněném ještě žije a může způsobit
pohoršení, které pak vrhne stín na dobrou myšlenku. Lidé jsou
vždycky ochotni se špatnými zastánci dobrých myšlenek
zavrhnout i celé dobré učení. Proto člověk nadaný milostí musí
držet v šachu své světské já a musí si být vědom zodpovědnosti,
již nese pro milost, kterou nabyl.

Zastavme se hned u první věty dnešního sv. evangelia:
"Ježíš byl zaveden Duchem na poušť, aby byl pokoušen ďáblem."
Tak začíná vstup Ježíšův do oné části jeho života, během
níž se stal učitelem lidstva a jeho světlem.
Nezapomínejme však, že život Ježíšův je také obrazem
našeho života, dokonalým vysvětlením jeho symboliky, obrazem
hodným následování. Je pravda, že všechno, co se děje s Pánem
Ježíšem od křtu v Jordáně až po smrt na kříži, se týká především
osvěcovací cesty, tj. poměrně už velmi vznešené části cesty.
Avšak je to právě pochopení osvěcovací cesty, které může vnést
světlo i do smyslu našeho neosvíceného života, vedeného na nižší
duchovní úrovni, leč za stejným cílem.
Pán Ježíš vstupoval na osvěcovací cestu, aby se stal
osvěcovatelem všech duší, které jej budou na této cestě
následovat.
Co se děje na vyšším vývojovém stupni, to má svou obdobu
na nižším. Také my, vstupujíce do tohoto pozemského života,
doslova jsme Duchem zavedeni na poušť, abychom byli pokoušeni
ďáblem. Setkáváme se při tom se zcela obdobnými třemi druhy
pokušení, které předložil ďábel Pánu Ježíši.
Co jiného než poušť je tento svět, v němž se postíme tak
dlouho, až zlačníme? Tak to jde od samého prvopočátku naší
životní pouti. Dítě se pláčem hlásí o potravu a chtivě ji hledá. Později začne rozšiřovat své chtění na jiné pole, napřed jsou to dětské
choutky, později lidské, a chceme-li, zvířecí chtíče. Ustavičný boj s
hladem ve všech podobách a ustavičné jeho ukájení až do otupení
všech smyslů k smrti. To je ona stránka zlačnění, při němž
vždycky přichází ďábel, aby pokoušel. Jindy nepřichází.
A nyní k obsahu pokušení.
Pokušitel praví Pánu Ježíši: "Jsi-li Syn Boží, řekni, aby se z
těchto kamenů staly chleby."
Zdali také člověk není puzen k tomu, aby všechno využil ve
svůj prospěch, aby vším, co je kolem něho, a co je původně mrtvé,
tj. pro něho neužitečné, oživil, tj. využil pro sebe. Zdali si o sobě
nemyslí, že je tím dokonalejší, čím dokonaleji vládne přírodními
zákony a čím lépe jich pro sebe využívá? Fakticky si o sobě myslí,
že je Bohem, který rozhoduje o veškerém dění v přírodě kolem
sebe. Ale fakticky se také stará jen o to, aby všechno pro sebe
zužitkoval. Dobré je to, co mu slouží. Všechno se snaží převést na
potravu všeho druhu, potravu hmotnou, potravu duševní.

Neměl by při tom zapomenout, jak toto pokušení odmítl Pán
Ježíš. "Ne pouze chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které
vychází z úst Božích."
Slovo Boží má zde při nejmenším dvojí smysl:
1. Vůli Boží, kterou si Bůh přeje, abychom žili, a proto
žijeme, proto jsme dospěli do podoby lidí. Bez jeho vůle bychom
nebyli lidmi. Samočinně a náhodně se tu člověk neobjevil.
2. Lidské vědomí, které pochází z vědomí Božího. Bez
tohoto vědomí, ustavičně prýštícího z vědomí Božího, by člověk
ani nežil, ani by nic nevnímal, ani by nebyl člověkem.
Také z tohoto slova Božího je živ člověk. Nestačí jíst,
přestože bez jídla by se v něm neudrželo vědomí. Ježíš Kristus
dobře ukázal, že udržování a rozmnožování života chlebem je jen
jedna, a to zjevná stránka života, že však existuje druhý kořen
života, kořen skrytý, kořen ssající sílu z Boží vůle a z Božího
vědomí. Nepřeceňoval proto hmotný zdroj života, nepodlehl
pokušení, že z něho pochází celý život, nepodlehl povrchnímu
soudu, že tedy všechno lidské snažení se má ubírat za chlebem.
Čím více se v člověku prohlubuje poznávání celé
skutečnosti - nemyslím jednostranné poznávání hmotné
skutečnosti, jak se o ně snaží moderní věda a technika - tím lépe
poznává, že je vědomý proto, že se podílí na vědomí Božím, že
existuje, protože se podílí na existenci Boží a že je schopen
radosti ze života a to i té nejsvětštější, protože se podílí na
nekonečné blaženosti Boží.
Pokušitel u Pána Ježíše neuspěl, protože Pánu Ježíši
nescházela tato zkušenost, která se rodí teprve tam, kde člověk
rozevře oponu hmoty a vstoupí svým vědomím, nebo svou láskou,
nebo svou existencí za ni.
Pak pokušitel postavil Pána Ježíše na střechu chrámu a řekl
mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů. Neboť je psáno: O tobě nařídil
svým andělům, a podchytnou tě rukama, abys nenarazil nohou o
kámen."
Rozum, tužby a ctižádost často vynesou člověka k
vrcholkům, které se mu zdají být tak jisté, že si myslí, že odtamtud
může podniknout cokoliv, aniž by se vydával v jakékoliv
nebezpečí. Avšak pýcha předchází pád. Člověk nesprávně
zhodnotil své možnosti, neboť nevěděl o pravém zdroji svých sil a
schopností, nevěděl, odkud bere např. sílu rozumu i tehdy, když ji
zneužívá. Za své schopnosti nevděčí sobě, neboť on je jen
nositelem a reproduktorem sil Božích.

Pán Ježíš odpověděl: "Také je psáno: Nepokoušej svého
Pána!" Přeloženo do jiného způsobu vyjadřování: Beztrestně není
dovoleno zneužívat Božích sil. Síla našeho vědomí a lásky, celá
naše existence pochází od Boha. Mají se zase jemu vrátit, a to
ještě rozmnoženy, jinak by život na světě neměl smyslu. Pokud
však lidé otálejí a nevracejí, co přijali, pokud zapřahají síly Boží do
svých vlastních zájmů, vysmívají se vlastně vůli Boží: Tys nám,
Bože, poskytl tolik sil a dovoluješ, abychom je stále z Tebe čerpali.
My si však s nimi nakládáme podle své vůle, ne podle Tvé.
Posloucháme jen pokušitele, svou vlastní vůli. Pokoušíme Tě, jak
dlouho nám budeš ještě sloužit, když my budeme sloužit jen sobě.
Sloužíme-li však jen sami sobě, chceme-li si dokazovat vlastní
velikost, stavíme-li sebe na místo Boží, špatně si tím sloužíme.
Vždyť kdybychom dovedli vracet sílu Boží Bohu, kdybychom
milostí, a tou největší je náš vědomý život, sloužili Bohu, nemohlo
by se stát nic jiného, než že bychom za milost dostali větší milost.
Nevracíme-li ji, nesloužíme-li Bohu, zamotáváme vlastní situaci,
stáváme se jednostranně vědomými, jednostranně předvídavými,
jednostranně založenými, způsobujeme obrovskou nerovnováhu.
Boží síly se hromadí v amorálních spekulacích, vrší se nebývalá
mocenská postavení, hrozící zneužitím nebo dokonce zkázou
všech.
Poslední pokušení je opět jedno z klasických ukázek
vrtochů vlastní lidské vůle, nepodrobené vůli Boží, tedy onoho
arcisatanáše, který v nás ve všech žije a vede k naprosté
duchovní anarchii. Navádí nás k bezohledné chamtivosti, ke
střádání moci a majetku pro sebe, na vyšším stupni k svévolnému
pošlapávání vůle Boží. Na tento svod je jen jeden lék: "Úcta k
Bohu a služba jen jemu."
Věru, na začátku postu nám nemohla být dána závažnější
rada, jak se vymanit z nevědomosti, jak hospodařit se životem a
se všemi milostmi, jak se přiblížit k vědomému soužití s Bohem.
Vždyť mít cos jako vlastní vůli, přihlížející jen k vlastnímu rozumu
a chtěním, to znamená zabrzdit celý duchovní vývoj, stagnovat potud, pokud se něčeho podobného nezřekneme, pokud nepřijmeme
vedení Boží, pokud nezačneme být poslušni příkazů Páně.
I Pán Ježíš, měl-li se stát učitelem lidstva, nemohl být
pouze vědomým Synem Božím, jak nám o něm prozradil křest v
Jordánu, ale musel být též poslušným Synem Božím. Od jednoho
k druhému vede 40 dní pouště, velké zlačnění. Na tomto rozhraní
člověk musí definitivně zkoncovat s ďáblem, s vlastní vůlí, jinak by
nedokázal umřít na kříži a povstat k vědomému věčnému životu.

Budeme doprovázet Pána Ježíše po jeho učitelských
cestách a v době postní a velikonoční po nejzávažnější části jeho
života. Všimněme si, jakou vynikal svatou bezstarostností o
světské věci, jak se soustředil veškerým svým zájmem na svůj
duchovní úkol. Kdyby si byl zachoval vlastní vůli, nikdy by byl
nemohl nerušeně, dokonce bezohledně vůči vlastní osobnosti, jít
za vytčeným cílem, a byl by jej také nedosáhl.
Odkud se bere jeho jistota v počínání? Z vůle Otcovy a také
ze ztráty vlastní lidské vůle. Viděli jsme však, že ani Syn Boží
nezískal této jistoty zdarma, bez boje. I on musel zvítězit nad
pokušitelem.
Plnil-li Pán Ježíš jen vůli otcovu a nedbal své lidské vůle, a
máme-li my jej v tom následovat, je to vybídnutí k pasivitě?
Nepřátelé náboženství tvrdí, že ano, a v jejich přesvědčení je
utvrzují špatní zastánci Kristovi.
Rozsuďte však sami. Něčeho musíme být poslušni: buď
vlastního neosvíceného rozumu a vlastních osobních přání, nebo
vůle Boží. Myslíte, že poslušnost vlastní vůle, vycházející z
lidských rozumových a citových podnětů, vede k nějaké skutečné
aktivitě? Pouhý lidský rozum málokdy něco řeší s jistotou, někdy
ani v maličkostech se nedovede rozhodnout, často je rozpolcen a
pln starostí. To podlamuje lidskou aktivitu. Zkrátka, člověk se tu
řídí malým, často pohasínajícím světlem, světlem odvozeným,
závislým na trvalém zdroji veškerého světla.
Jakým způsobem se mění situace, řídíme-li se moudrostí
Otcovou, neuhasínajícím majákem. Pak už nic nemůže podlomit
naši aktivitu. Vzpomeňme ještě jednou dnešního čtení z listu sv.
Pavla. Co dokázalo podlomit jeho aktivitu? Zdali bychom ho mohli
nazvat pasivním člověkem? A nebyl tak horlivý jen v hlásání
křesťanství. Vidíme, že se snažil žít harmonickým, krásným, po
všech stránkách dokonalým životem, ať už proto, aby nebudil
pohoršení, tak i proto, že plnil vůli Kristovu, sjednocenou s vůlí
Otcovou.
Z jeho příkladu a ze života mnohých křesťanských světců
vidíme, že jednat podle vůle Boží znamená vždycky žít životem
plnějším, aktivnějším, po všech stránkách radostnějším a ne v
poslední řadě v jistotě, že jednáme správně a že jsme
prospěšnější než všichni ostatní, jimž bliká na cestu jen světélko
neosvíceného rozumu.
Ať mne však nikdo nepodezřívá, že jsem proti používání
rozumu. Avšak i rozum se může napřed svými schopnostmi, pak
vyššími, dovědět o vůli Boží, může se jí řídit, i když není ještě

osvícen. Projeví-li člověk dobrou vůli, dostane se mu v pravý čas a
pro všechny potřebné okolnosti takového osvícení, že bude moci
bezstarostně daleko pečlivěji, bez nervového napětí, bez cloumání
a váhání, provádět všechno, co má zde na světě učinit.
Neděle druhá postní
Čtení z prvního listu sv. Pavla k Thesalonickým IV, 1 - 7:
Bratři! Prosíme a napomínáme vás v Pánu Ježíši, abyste
více prospívali podle toho, co jste od nás přijali, jak máte žíti a
líbiti se Bohu, jak i žijete.
Víte zajisté, jaká nařízení jsme vám dali skrze Pána Ježíše.
Neboť toto je vůle Boží: vaše posvěcení. Proto se zdržujte
smilstva. Každý z vás ať se naučí držeti své tělo v posvěcení a ve
cti, nikoliv ve chtivé žádostivosti, jak činí i pohani, kteří neznají
Boha. Ať nikdo nezkracuje a nepodvádí v té věci svého bratra,
poněvadž Pán je mstitelem všech těchto věcí, jak jsme vám i dříve
pověděli a vás ujistili. Bůh nás přece nepovolal k nečistotě, nýbrž
k posvěcení.
Pokračování sv. Evangelia podle Matouše XVII, 1 - 9:
Za onoho času vzal Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana
a vyvedl je na vysokou horu do soukromí. I proměnil se před nimi.
Tvář mu zazářila jako slunce a šat mu zbělel jako sníh. A hle,
ukázal se mu Mojžíš a Eliáš a mluvili s ním. Petr na to řekl
Ježíšovi: "Pane je nám zde dobře. Chceš-li postavím zde tři stany:
jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Když ještě mluvil,
hle, zahalil je světlý oblak, a hle, z oblaku se ozval hlas: "To je můj
milý Syn, v němž jsem si zalíbil, toho poslouchejte!" Když to
učedníci slyšeli, padli na tvář a velmi se báli. Ježíš k nim
přistoupil, dotkl se jich a řekl jim: "Vstaňte a nebojte se!" Když
vzhlédli, neviděli nikoho než jenom samého Ježíše. Když sestoupili s hory, přikázal jim Ježíš: "Nikomu neříkejte o tom vidění,
dokud Syn člověka nevstane z mrtvých!"
Výklad:
Měli jsme už příležitost vysvětlit si proč starosti jsou jedním
z hlavních pout a nedovolují člověku odvrátit pozornost od zevního
způsobu života. Starosti zaplétají člověka do jakéhosi
začarovaného kruhu myšlení, v němž se jeho mysl ustavičně otáčí
kolem předmětu starosti a nemůže z něho vyjít. Proto člověk topící
se ve starostech nemůže získat ani potřebný klid mysli, ani
nemůže soustředit svou pozornost na vyšší vědomí - na Boha - do

kterého má během života přejít. Proto je ztracen pro království
nebeské.
Podobně je tomu se smilstvem a všemi velkými, trvale
člověka zaměstnávajícími vášněmi. Všechny smyslné myšlenky a
všechno to otáčení se kolem druhého pohlaví, přísně vzato, je
ztráta času, který zde máme určen pro dobývání Božího
království. Zde však nutno být poněkud shovívavý, jako byl Pán
Ježíš, když šmahem neodsoudil Maří Magdalénu, ani cizoložnou
ženu u studně. Tyto případy však budou předmětem pozdějších
úvah.
Převážná většina lidí by v dospělém věku nedokázala žít
bezpohlavně. A ono je třeba si říci, co se tím myslí. Žít bezpohlavně znamená nejen žít bez pohlavních styků, ale též nebýt
spalován smyslnými myšlenkami, touhou po druhém pohlaví nebo
všelijak jinak pokrouceným pohlavním pudem.
Převážná většina lidí žije v dospělém životě pohlavně, jednak ve styku s druhým pohlavím, jednak v touze po něm nebo v
obdobné touze všelijak maskované. To znamená, že se i oni,
podobně jako lidé žijící ve starostech, pohybují v začarovaném
kruhu, z něhož, jak se zdá, není vybřednutí. V hinduismu se
navrhuje kompromis. V ranném věku uvést člověka do vyššího
duchovního života. Z milionů takto poučených a vedených lidí
některý jedinec dá přednost bezpohlavnímu životu světce po celý
život, a některý z těchto mála lidí se probojuje svým vědomím k
vědomí Božímu. Takový se stane vůdcem ostatním lidem, kteří nic
takového nedokázali. Všichni ostatní lidé, po onom poučení v
ranném věku, vstupují ve zralém věku do manželství a založí
rodinu. Až vychovají děti, mohou rodinu opustit a věnovat se vyšší,
přímé cestě k Bohu. To je ideální způsob výběru pro přímou cestu,
neboť nikomu se k ní nezavírá přístup.
Ptáte se, a jistě právem, zda člověk v dospělém věku až do
stáří, je ztracen pro vyšší život a nemůže poznat svého Otce.
Nebudeme si zastírat, že fakticky je ztracen a nepoznává jej, ale
ne proto, že by nemohl ani při střídmě žitém životě, zvláště v
manželském soužití, nabýt vyššího poznání, nýbrž proto, že nám
tu na Západě chybí mnoho z toho, co je na Východě samozřejmé.
Mladému člověku se nedostává onoho hlubokého vhledu do
smyslu života a jeho nejvyššího účelu. Potom vstupuje do
manželského života v nejlepším případě jen proto, aby se
pohlavně vybíjel a plodil děti bez ohledu na to, že má mít aspoň na
mysli ještě vyšší než zvířecí způsob života. Pak vedle druhého
pohlaví může mít jen zálibu v nějakém svém oboru umělecké,

technické nebo vědecké povahy. Pak se stává, že v okamžiku, kdy
musí opustit pro stáří činný život, nejraději by byl zase mlád a
vrátil se k tomu, co rád dělal, ale neumí na činnost, směřující k
vnějším cílům, navázat činnost směřující k vnitřním duchovním
cílům. Život ve stáří je potom ve znamení křečovitého držení se
činnosti, která mu už dávno nepatří, a po níž vidí před sebou už
jen prázdnotu. A přece, jak se praví výstižně v dnešním čtení "Bůh
nás povolal k poučení", to je vnitřní smyl života, který pokud
neprostupuje celý život, měl by se stát, aspoň ve stáří hlavním
cílem života.
Sv. Pavel sice žádá splnění tohoto úkolu jen od křesťanů,
ale od něho není zproštěn nikdo, i když o něm neví. Nespěje-li
vědomě k posvěcení života, je za to "trestán". Marně se ptá, k
čemu mu byl život propůjčen, když kus po kuse se ho musí zříkat
a ustavičně se s něčím loučit, co měl rád nebo co dělal rád. Ztrácí
a nenabývá zároveň nových hodnot. Je pomalu a bez odvolání
křižován a mučen, dokud neumře. Toto umírání je obdobou
mystické smrti, jejíž všechny fáze nám ukázal Pán Ježíš svou
mučednickou smrtí. Není jiného východiska než buď zemřít
dobrovolně mysticky, vnitřně a úplně, a tím se vědomě zrodit do
věčného života nebo celý život umírat bez nejmenší naděje na
věčný život. To je strašný trest, a to tím horší, že ani zdaleka
nekončí hodinou fyzické smrti.
Avšak protože člověk trpí a umírá, přestože neví proč, a to
tím spíše, že neví proč, dospívá i životem nejvzdálenějším
duchovních ideálů k jakémusi posvěcení, ovšem jen částečnému,
o němž před smrtí většinou nemá ani potuchy. Nemůže totiž uniknout jakémusi soudu v hodině smrti, který je způsoben tím, že se
vědomí i úžasně rozsáhlý záznam o prožitém životě (podvědomí)
neztrácejí, nýbrž převádějí z jednoho (hmotného) těla na jiné méně hmotné. Při tomto přechodu vědomí i podvědomí dochází k
tomu, že, aby mohlo přejít jinam, se musí obojí uvolnit z područí
mozkových závitů a jiných nervových center, obojí se tedy na
chvíli objevuje nezahalené, a protože vědomí nemůže být ani pro
tu chvíli odděleno od svého zdroje, universálního vědomího
Božího, je to vždycky chvíle vznešeného osvícení, hasnoucí stejně
rychle, jak vzplála. Člověk si však odnáší celkový dojem z
prožitého života a může na něm stavět dál. To je ono částečné
posvěcení. Někteří lidé i bez víry životem zmoudří. Ti už dospějí k
jistému zlepšení života zde na zemi před smrtí. Nic neztratí z toho,
co člověk prožil a jaké zkušenosti nabyl. V dalším svém vývoji,
pokud nedosáhl úplného osvícení, musí se spokojit s tím, že
nevědomě staví na minulých zkušenostech, poněkud tak asi, jak

když se někdo naučil násobit. I když celý čas nenásobí, zase si
snadno vzpomene a násobí, byť i pomalu.
V dnešním evangeliu se nám líčí, jak Pán Ježíš předložil
těm apoštolům, kteří to pro další svůj duchovní vývoj potřebovali,
zkušenost, která se částečně vymyká z rámce zkušeností,
získaných v pozemském životě. Především na nich poznal, že
jsou přístupni této zkušenosti, že k ní mají blízko, že patří do
okruhu jejich potřeb. Zkrátka, vybral si extatiky, tři ze dvanácti,
kteří byli povoláni k tomu, aby dospěli k úplnému osvěcení svého
života. Ti tři svými povahovými vlastnostmi patřili mezi lidi, kteří
mají schopnost už i smysly předjímat něco málo z věčné
blaženosti duše. Smyslová představa není sice dokonalou
představou ráje a teprve ne nebe, ale za to je snadno sdělitelná
ostatním lidem, kteří by si nic nadsmyslného nemohli představit. A
přece je velmi dobré, když všichni lidé se dozví něco o průvodních
zjevech vyšších stavů než je stav běžného vědomí a snového
spánku, které už znají. Už proto se bájeslovným způsobem líčil ve
Starém zákoně život prvních lidí v ráji a proto také se stali tři
apoštolové svědky podobného stavu. Tito tři svědkové měli právo
mluvit a svědčit o tom, co zažili, po zmrtvýchvstání Pána Krista.
Nemyslete si, že se už tehdy lidé neptali: "Co nám slibujete
nabýt? Co je to ráj? Co je to nebe? Jaký je rozdíl mezi tím, když
budu žít a umřu bez vašich zkušeností a nepřijmu vaše poselství,
anebo když je přijmu? Vyplatí se vzdávat se jistého za nejisté?"
Apoštol musí umět využít i sobectví, i sebelásky, i strachu ze
smrti. I přirozené vlastnosti člověka mu mají pomáhat. Nemá strašit, ale nemá nechat nezodpověděny oprávněné obavy.
Především: Proč se nesnášejí požitky z tohoto světa s
požitky přicházejícími z vyšších pramenů? Odpověď je obsažena
přímo v dnešním evangeliu. Petr řekl Ježíšovi: "Pane, je nám zde
dobře..." Člověku je při jeho požitcích tak dobře, že se svou myslí
kolem nich pořád točí nebo stále se k nim vrací. Není tak snadné
dosáhnout vyššího vědomí a překročit meze mysli a rozumu.
Vyžaduje to právě ono ustavičné točení se kolem tohoto problému
překonání vlastní tuposti, vyžaduje to při nejmenším stejnou péči,
kterou jinak člověk věnuje světským požitkům. Dvěma pánům
těžko sloužit, zvláště když oba si kladou zároveň tytéž požadavky.
Pán Ježíš věděl, že už i tehdy budou lidé apoštolům klást
výše uvedené otázky. Jak by mohli na ně odpovědět, kdyby jim
chyběly osobní zkušenosti. Je velmi důležité, aby hlasatel
nějakého náboženství, když nechce nebo nemůže působit
přenosem vlastní zkušenosti na jiné, což je pravý způsob

vyučování náboženství, hodný apoštola, aspoň dovedl říci, co
člověka čeká, dospěje-li aspoň na cestu osvěcovací a s tím do
rajských stavů, a co se s ním stane na cestě spojovací, čili co je to
stav nebe.
V případě proměnění Páně na hoře Tabor šlo Pánu Ježíši o
odpověď, jak vypadá ona předchuť nebe, lehce přístupná
lidskému pochopení, ale končící vždycky zase návratem do stavu
zevního odděleného vědomí. Pán Ježíš vybral ze všech
nesčíslných možností rozšířeného vědomí za hranice zevního
světa setkání se dvěma duchovními velikány židovské minulosti.
Záleželo mu na tom, aby apoštolové poznali s kým je ve spojení,
že nejedná proti duchu pravého židovského náboženství. To za
prvé. Kromě toho však mu šlo o něco všeobecnějšího. Dal pocítit
svým učedníkům onu nejsnáze přístupnou stránku rajského stavu
- blaženost, nemající zdroj v ničem mimo člověka, nýbrž prýštící
ze samého povznesení mysli za hranice běžného vědění.
Podobnou radost zažívá vynálezce, který po dlouhé námaze přijde
na kloub řešenému problému. Je jisto, že vlna takové exaltace
musí opadnout, ale ona chvíle zůstane navždy nezapomenutelná.
Podobně je tomu se všemi rajskými stavy. Přejdou, ale zanechají
jistotu, že jsme nalezli most, po němž je možno přejít do stavu
trvalého míru, později i trvalého a vzrůstajícího vědění.
Učedníci slyšeli hlas: "Toto je můj milý Syn, v němž jsem si
zalíbil, toho poslouchejte!" Potřebovali slyšet tento hlas Boží,
protože potřebovali velikou víru v Syna Božího a velikou poslušnost vůči němu, aby neodpadli v okamžiku jeho nejhlubšího
ponížení a zevní nemohoucnosti. Byla to chvíle, kdy se do nich
vlévala síla vydržet později nápor záporných faktů, i když jim zatím
chybělo hlubší porozumění. Tady slova opět, jako v případě
zvěstování Panně Marii, byla transmutačním, transsubstanciačním
prostředkem, jímž se přetvářela bezeslovní, nevyjádřitelná síla
Božího poznání v poznání a sílu lidskou, a to v takové míře, jakou
vůbec mohli učedníci unést. Při takovém přílivu Boží milosti se
prudce vnitřně umírá. Není ani jinak možné, neboť Boží síla si
udělá místo v lidské osobnosti pro sebe, aby se tam udržela a
mohla tam začít žít a rozrůstat se. Ono vnitřní umírání se projevilo
u učedníků strachem tak velkým, že padli na tvář.
Pán Ježíš si vedl nazpět s hory Tabor tři učedníky, kterým
zajistil, že duchovně přežijí jeho potupnou smrt a budou aktivně
působit na ostatní, aby jejich silou také přečkali bez pohromy
těžké zkoušky. Převedeno na naše poměry. Na osvěcovací cestě,
je-li to zapotřebí, a je-li člověk k tomu uzpůsoben, je-li schopen
exaltace, dostane se mu pomocí různých extazí dostatek síly, aby

překonal první kruté vnitřní umírání na rozhraní mezi osvícením a
trvalým spojením s vědomím Božím.
Těm, kdo dokáží jít kupředu osvěcovací cestou
všestrannějším, harmoničtějším způsobem, dostane se místo
extazí postupné pronikání do vědomí Božího, začínajíc
odhalováním zákulisních příčin zevního dění za účelem vedení, a
končíc soustavným zažíváním a porozuměním podobenství života.
Tak všichni, kdo dojdou zde na zemi do nebe, přejdou z
podobenství života do života pravého, v němž už není záhad,
nýbrž v němž se nezastavuje proud života, pravdy a lásky ani na
chvíli, jak v rajské předchuti poznali tři učedníci Páně na hoře
Tabor.
Neděle třetí postní
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola k Efezanům V, 1 - 9:
Bratři! Napodobujte Boha jako milované děti a žijte v lásce,
jako i Kristus vás miloval a vydal sebe za vás Bohu v úplnou oběť
s líbeznou vůní. Smilství však a všeliká nečistota nebo lakomství
ať není mezi vámi ani jmenováno, jak se sluší na svaté, ani ne
obojaké, pošetilé a šaškovské mluvení, to se nesluší, ale spíše
děkování, neboť to si dobře zapamatujte, že žádný smilník ani
nečistý nebo lakomec, to je modloslužebník, nemá dědictví v
království Kristově a Božím.
Nedejte se od nikoho svádět marnými řečmi, neboť pro tyto
věci přichází hněv Boží na neposlušné lidi. Proto s nimi nic
nemějte! Byli jste ovšem kdysi tmou, ale nyní jste světlem v Pánu.
Žijte jako účastníci světla, ovoce světla záleží ve všeliké dobrotě a
spravedlnosti a pravdě.
Pokračování sv. Evangelia podle Lukáše XI, 14 - 28:
Za onoho času vymítal Ježíš zlého ducha, který byl němý.
Jakmile vyšel zlý duch, němý mluvil, i žasly zástupy. Ale někteří z
nich řekli: "Skrze Belzebuba, knížete zlých duchů, vymítá zlé
duchy." Jiní zase ho pokoušeli a žádali znamení z nebe. On však,
protože znal jejich myšlenky, řekl jim: "Každé království uvnitř
rozdvojené zpustne a dům na dům padne. Je-li pak i satan proti
sobě rozdvojen, jak se udrží jeho království? Pravíte totiž, že skrze
Belzebuba vymítám zlé duchy. Jestliže však já vymítám zlé duchy
skrze Belzebuba, kým jej vymítají vaši synové: proto oni budou
vašimi soudci. Vymítáme-li však zlé duchy prstem Božím, pak se k
nám dostalo království Boží. Když si ozbrojený silák hlídá dům,
jest jeho majetek v pokoji. Ale překvapí-li ho větší silák a přemůže

ho, vezme mu jeho zbroj, v kterou důvěřoval, a kořist jeho rozdá.
Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou,
rozhazuje." "Když nečistý duch vyjde z člověka, chodí po
vyprahlých místech a hledá odpočinek, a protože nenalézá, řekne:
Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel." A když přijde,
nalezne jej vymetený a vyzdobený. Tu jde, přibere si sedm jiných
duchů, horších než je sám, i vejdou a přebývají tam. A poslední
věci toho člověka bývají horší než první." Přihodilo se pak, že když
toto mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu a řekla mu: "Blažený
život, který tě nosil a prsy, u kterých jsi ssál." Ale on řekl: "Spíše
blažení ti, kdo poslouchají Boží slovo a zachovávají je."
Výklad:
Na první pohled by se zdálo, že dnešní čtení si nevyžaduje
výkladu. Všechno v něm se zdá být jasné. Přihlédněme však k
obsahu blíže:
Sv. Pavel od nás chce, abychom napodobovali Boha jako
děti napodobují své rodiče, abychom mluvili tak, jako nás miloval
Pán Ježíš, když se za nás obětoval na kříži. Tuto oběť nazývá
úplnou obětí s líbeznou vůní. Myslím, že nám dá ještě hodně
práce než pochopíme, že jediná jeho oběť je oběť úplná a že
všechny ostatní oběti, které kdokoliv může vykonat, jsou vždycky
jen oběti částečné. Všechny dobře míněné snahy pochopit velikost
oběti Kristovy z jeho ponížení před ukřižováním a z jeho utrpení
na kříži žalostně končí neúspěchem, porovnáme-li utrpení Kristovo
na kříži s utrpením mnoha tisíců lidí např. v koncentračních
táborech a v japonském zajetí v tomto století. Utrpení těchto lidí
bylo jistě o to horší, že většina z nich vůbec nevěděla, proč tak
mají trpět, za koho se mají obětovat. To Pán Ježíš věděl a to bylo
nesmírnou úlevou v jeho strašné trýzni.
Chceme-li pochopit, v čem tkví úplnost Kristovy oběti - a
všimněte si, že neříkám Ježíšovy, nýbrž Kristovy - musíme vyjít ze
správného pochopení jeho výroku: "Dříve než Abraham byl, já
jsem." Jako Kristus trvá od věků do věků, jako existuje před
lidstvem a bude existovat po něm, tak také jeho úkol je stále
stejný. Pán Ježíš to vyjádřil slovy: "Já jsem Cesta, Pravda a Život."
Je-li tímto trojím, musí se ustavičně obětovat, pokud existují
takové formy života jako je lidský, tj. formy nedokonalé, směřující k
dokonalosti. Tvory, žijící v takových formách života, je třeba
ustavičně vést, ustavičně jim ukazovat cestu. Není při tom
rozhodné, zda vědí, že se tak děje, ale děje se tak ustavičně.
Teprve, když nám spadnou s očí šupiny nevědomosti, vidíme, že

se všichni učíme oné úplné oběti částečnými oběťmi, že je to vedení Boží, dává-li se rodičům možnost, aby se obětovali pro děti,
milenec pro milenku a milenka pro svého partnera v lásce atd.
Úplná oběť však není oním částečným a dočasným křižováním
lidské osobnosti, nýbrž úplným mystickým ukřižováním člověka až
k smrti, po níž už povstává ne člověk, ale Bůh. Napodobení Boha
se nesmí zastavit na poloviční cestě, nesmí končit něčím jiným
než zmrtvýchvstáním, tj. vstáním ze smrti, ve které nyní žijeme.
Také toto je vzdáleno našemu pochopení, dokud nepoznáme, co
je život. Stačí zatím říci, že žádná naše částečná oběť za cokoliv a
za kohokoliv by nebyla možná, kdyby se při ní s námi neobětoval i
Kristus. My svou vůlí rozhodujeme, za co se má On s námi obětovat. Jakou na sebe bereme zodpovědnost, jak často znevažujeme
oběť Boží a přivlastňuje si ji. On je studní, z níž neustále čerpáme
svůj život i sílu ke všemu, co děláme, v tom je úplná stále se
opakující, vlastně stále plynoucí oběť Boží.
Napodobovat Boha v lásce není potom jen milovat se
navzájem nezištně jako dítě miluje rodiče, nýbrž též vracet lásku,
kterou nám ustavičně prokazuje Bůh, úplnou obětí sebe sama,
takovou, jakou On dokázal na kříži a ustavičně dokazuje, aniž to
tušíme. Na kříži nám jen ukázal, co ustavičně činí, ačkoliv o tom
nevíme. Teprve po notném osvícení si to uvědomujeme a můžeme
nastoupit něco jako cestu vděčnosti a vracet mu lásku, která se z
něho na nás ustavičně vylévá. To je zatím nejdokonalejší definice
správného vztahu člověka k Bohu, vztahu mystického, vztahu
hluboce prožité a pochopené lásky Boží. Zde končí lidské sobectví
a nastupuje Božská láska a působí až do úplného strávení lidské
osobnosti.
Při výkladu dnešního sv. evangelia máme prvně příležitost
se vypořádat s četnými případy uzdravování, která provedl Pán
Ježíš, a z nichž jen některá jsou zaznamenána v evangeliích.
Je metodicky správné, že hned v prvním případě (prvním
jen potud, pokud vykládáme jen nedělní a sváteční čtení z
evangelia) jde o vymýtání zlého ducha a ne o pouhé uzdravování
neduhů, jaké zná a uznává dnešní lékařská věda. Ježíši Kristu při
kterémkoliv uzdravování, a to mohu klidně prohlásit tváří v tvář
všem ortodoxním vědcům, šlo o vymítání zlého ducha. Brzy
pochopíte tuto prostou pravdu. Vždyť všechno konal proto, aby
lidé uvěřili v existenci království Božího, v jeho dosažitelnost a pak
aby pro jeho dosažení zvolili správný prostředek - následování
Ježíše Krista.

Už z předcházejících výkladů víte, že kdo nenásleduje Krista, kdo nehledá království Boží, je v zajetí Satana, vládce tohoto
světa. Nicméně, vysvětleme si to ještě jednou. Definujme si znovu
pojmy: "Být v zajetí Satana" dá se přeložit do nynějšího způsobu
myšlení: "Bezvýhradně se řídit onou částí našeho vědomí, která
nám zprostředkovává jen dojmy z tohoto světa." My si tu na světě,
prostřednictvím smyslů a mozku po narození napřed začneme
uvědomovat a později si ustavičně uvědomujeme jen zevní svět,
sami pak se v něm cítíme bytostí od ostatního světa oddělenou.
To nás vede k nesprávnému pojetí celé naší existence. Vidíme, že
vznikáme a zase zanikáme, nejsme si vědomi své nesmrtelnosti. Z
této nevědomosti pramení všechny hříchy, jakých se vůbec
můžeme dopustit. Je politování hodné, že středověcí a v
neztenčené míře i novodobí křesťané neměli a nemají jiného
vědomí, než to, které zde vzniklo a se vyvinulo, a které zde
zaniká, a potom nemohli pochopit, že boj proti hříchu je marným
bojem, neboť je to boj proti účinkům duchovní nevědomosti a ne
proti její příčině. Ježíš Kristus si přál, aby lidi vyvedl z úzkého
vězení tohoto zevního vědomí, které právem považoval za to, co
se tehdy považovalo za nejhorší, za zajetí Satanovo. Jemu, který
nežil v tak obludné nevědomosti, že jsou zrozením a smrtí
omezenými bytostmi, a který zažíval vlastní nesmrtelnost a
spojení s Otcem, připadali lidé bez jeho poznání mrtví nebo při
nejmenším chromí, hluší, nevidomí. Protože sám nacházel
království Boží, neléčil jen z neduhů těla, nýbrž především z
neduhů ducha, z neduhů nevědomosti. Toho ovšem běžní
pozorovatelé nemohli být svědky, ale že se to dělo, bylo často
patrno z toho, že lidé uzdravení ho následovali a nevraceli se k
předešlému způsobu života. Takovými uzdravenými byli
především jeho apoštolové. Proto mohl říci Petrovi: "Ode dneška
nebudeš lovit ryby, nýbrž duše." Proto mohl i Samaritánce, ženě
pěti mužů, nabízet vodu věčného života, protože dobře věděl, že
jakmile prohlédne ze své lidské nevědomosti, nebude schopna
vést dosavadní způsob života.
Nezatajujme si, že Pán Ježíš, když vymítal zlé duchy, také
zbavoval lidské tělo různých příživníků, kteří jsou pro nás neviditelní. Avšak toto vymetení lidské bytosti nebylo ani zdaleka tím
jediným a tím hlavním, co chtěl učinit. Vždyť právě v dnešním
evangeliu se dočítáme, co by se bývalo stalo, kdyby byl pouze
vyhnal zlého ducha. Praví, že když nečistý duch vyjde z člověka,
bloudí po pustých místech a rád se vrací zpět. Když nalezne lidský
příbytek čistý a vyzdobený, pozve tam ještě sedm jiných horších
duchů než je sám a přebývají tam. A poslední věci toho člověka
bývají horší než první.

Pán Ježíš tu upozorňuje na velké nebezpečí záměny cíle za
prostředky. Čistota lidského nitra není cílem a nikdy jím nesmí ani
na chvíli být. To je krutý omyl většiny křesťanů, kteří nevědí, že
mají jít prostřednictvím čistoty okamžitě dál, za hlubokým
poznáním vlastní nesmrtelnosti, za tím aby se jejich čisté nitro
okamžitě naplnilo Bohem, jinak není záruka, že zůstane třeba i jen
na chvíli čisté. Čistota sama je vyprázdnění od nečistoty, které
všude kolem je přebytek. Jak bychom mohli doufat, že čistota by
mohla zůstat nadlouho zachována. Toto upozornění platí jak o
čistotě myšlení, tak o čistotě skutků. Jakých krutých chyb se tu
dopouštíme na každém kroku! Upneme-li např. svou mysl na
Boha, a zbavíme se tak na chvíli veškerých světských a ovšem i
nečistých myšlenek, jsme neprávem okamžitě spokojeni s tímto
stavem mysli. Ale je to pouhá předzvěst pádu. Nemáme se
spokojit s pouhým upnutím mysli na Boha, nýbrž máme okamžitě
nabídnout svou niternou komůrku Pánu, aby do ní vešel.
Neučiníme-li to upřímně a naprosto opravdově, vejde tam někdo
jiný, připravíme si řadu vnitřních bojů s myšlenkami všeho druhu,
ze kterých nebudeme umět vybřednout.
Komu dává Pán Ježíš poučení o nebezpečí vnitřní čistoty
bez vnitřní náplně? Především svým apoštolům, aby se nesnažili
duchovními silami léčit jen tělesné a duševní choroby, nýbrž aby
se snažili uvést vyléčené do přítomnosti Boží. Toto druhé se vždy
nemuselo povést. Pocit nabytého zdraví je někdy tak mocný, že
člověk zapomíná na vděčnost vůči lékaři a tím spíše na své nitro.
Vzpomeňme jen oněch deseti malomocných, které Pán Ježíš
vyléčil, avšak jen jediný se vrátil a přišel poděkovat za vyléčení.
"Kdo není se mnou, je proti mně." Tato myšlenka jen
dokresluje, co jsme si už vysvětlili. Dnes si už téměř nikdo
neuvědomuje, že když není s Pánem Ježíšem, že kdo si není
vědom života Božího v sobě nebo vedle sebe, jak chcete, ten je
proti němu. Každý život, vedený jen za světskými cíli, je život
vedený proti Kristu, protože je to život zajatce Satanova, život
člověka zajatého vlastní nevědomostí do chybného hodnocení
všeho, v čem žije, co vidí, cítí, slyší, život člověka ustavičně
klamaného vlastními smysly a rozumem, a utvrzovaného v tomto
klamu stejně nevědomým okolím. Řekněme si to ještě slovy sv.
Pavla: "Kdybych všechno měl a pravou lásku neměl, nic bych
neměl, za nic bych nestál." Dobře však víte, jaké požadavky klade
sv. Pavel na lásku. Láska, kterou on považuje za pravou lásku, má
nadlidské vlastnosti. Marně by se o ni snažil, kdo by ji chtěl dosíci
vlastními silami. Podobal by se člověku, který by chtěl zůstat
čistým pouze svým přičiněním. Brzy by se přesvědčil že ani jedno,

ani druhé není možné, nehledá-li na každém kroku, ať v čistotě, ať
v nečistotě, ať v povýšení, či v ponížení, ať v radosti nebo v žalosti
to jedině potřebné - království Boží. A co je nutné? Aby toto
hledání nikdy nezaměnil za různé nižší stupně a stavy mysli,
kterými se cítí předčasně povznesen nad své okolí, zatímco ten,
kdo nalezl království Boží, nikdy se necítí povznešen nad nikoho,
nýbrž pociťuje pouze neodolatelnou povinnost všem posloužit
svým poznáním tím, či oním způsobem.
Možná, že vám tane na mysli ještě jedna otázka: A mohlo
se stát i Pánu Ježíši, že někdy vyléčil jen lidské tělo, avšak nepodařilo se mu vyléčit člověka z jeho tragické nevědomosti? Mohlo
se to stát už proto, že vyléčením neduhu obrátil na svou víru zároveň někoho jiného než uzdraveného, čili mířil uzdravením ještě
někam jinam, právě jako zázrakem v Káni Galilejské nebo
nasycením zástupů. Někdy svým zázrakem, jako právě dnes
vykládaným, chtěl odhalit celou řadu zákonitostí, jež jsme si
částečně rozebrali, jindy vysvětlit podobenství života atd. A
vždycky do určité míry učinil všechno to dohromady, neboť jak
myšlenka, tak čin Boží, nikdy nejsou omezeny zevně postižitelným
dosahem, nemají omezený rámec, vyvěrají z nekonečných
možností, jsou nekonečně dosažné.
Nezapomeňme konečně na ono blahořečení, které pronesla
jakási žena ze zástupu a které nenechal Pán Ježíš bez
komentáře. Řekl vlastně: "Jsem tady pro vás, lidé, a jsem úplně
bezohledný vůči sobě, jen abych vám mohl sloužit tím
nejsvětějším, slovem Božím. Zůstanete-li při údivu nad
vznešeností mé matky nebo velikostí mých myšlenek a činů, přišel
jsem k vám marně, neboť jsem vás chtěl přimět k tomu, abyste
mne následovali v myšlení a jednání, abyste plnili vůli Otcovu a
byli s ním jedno, jako já s ním jedno jsem."
Raději ještě jednou: Jaké důležité poučení nám skýtá
dnešní sv. evangelium o mystické smrti, na kterou se připravujeme
k velikonocům? Rada zní: Chceš-li být jen čistý a nic víc, ani čistý
nezůstaneš, protože sám ze sebe sílu pro trvalou čistotu nenabereš. Vyprázdníš-li se od ducha nečistoty - a vždycky se to stane
nejen tvou vůlí, ale především spolupůsobením milosti Boží vždycky ihned pomýšlej, pro koho jsi vyprázdnil a přichystal svůj
příbytek duše. Pozvi upřímně Pána Ježíše do svého nitra, aby tam
přebýval navždy. Aby se stalo první i druhé, stačila by k tomu
řádně vykonaná zpověď a svaté přijímání. Zatím však by nás mělo
spíše naplňovat zoufalstvím než radostí, kolik lidí přistupuje denně
ke svátostem a přitom nikdo fakticky ani zpovědí nepřipravuje
místo pro Krista, ani sv. přijímáním ho k sobě upřímně a s touhou

nad všechny ostatní touhy nezve. Mám chuť takové přijímání
svátostí nazvat při nejmenším za opovážlivé, nepravé, formální a
odporující duchu křesťanství.
Neděle čtvrtá postní
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola ke Galaťanům IV, 22 - 31:
Bratři! Je psáno: Abraham měl dva syny, jednoho z
nevolnice, druhého ze svobodné (manželky). Ale ten z nevolnice
se narodil podle těla, ten však ze svobodné podle zaslíbení. A to
je řečeno jinotajně. Ty (ženy) totiž znamenají dvě úmluvy: jedna z
hory Sinai, ta rodí z nevolnictví, to je Agar, Agar - hora Sinai je v
Arabii, odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť žije v nevolnictví
se svými dětmi. Ale horní Jeruzalém je svobodný, a to je naše
matka. Neboť je psáno:
Raduj se, neplodná, která nerodíš, propukni v jásot ty, která
neznáš porodu,
neboť žena opuštěná má více dětí
než ta, která má muže.
A vy , bratři, jste děti zaslíbené podle Izáka. Ale jako tehdy
ten, který se narodil podle těl, pronásledoval toho podle ducha,
tak je tomu i nyní. Ale co praví Písmo, Vyvrhni nevolnici i jejího
syna, neboť syn nevolnice nebude děditi se synem svobodné!
Proto, bratři, nejsme děti nevolnice, nýbrž svobodné. To je
svoboda, k níž nás Kristus osvobodil.
Pokračování sv. Evangelia podle Jana VI, 1 - 15:
Za onoho času odešel Ježíš za Galilejské Tiberiadské
jezero. A šlo za ním velké množství, neboť viděli zázraky, které
činil na nemocných. Ježíš pak vystoupil nahoru a tam se posadil
se svými učedníky. Zakrátko měly být židovské svátky
velikonoční. Když tedy Ježíš pozvedl oči a viděl, jak k němu
přichází tak velké množství, řekne Filipovi: "Kde nakoupíme
chleba, aby tito lidé pojedli?" To pravil, aby ho zkoušel, sám totiž
věděl, co hodlá učinit. Filip mu odpověděl: "Za dvě stě denárů
chleba pro ně nestačí, aby každý dostal aspoň něco." Řekne mu
jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimon a Petra: "Je tu jeden
chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby, ale co je to pro
tolik?" Ježíš řekl: "Usaďte lid!" Bylo pak na tom místě plno trávy. I
usadili se muži v počtu kolem pěti tisíc. Ježíš tedy vzal chleby, a
když vzdal díky, rozdal mezi sedící stejně i z ryb, kolik si kdo řekl.
Když se nasytili, řekne svým učedníkům: "Seberte drobty, aby nic

nepřišlo na zmar." Sebrali tedy a naplnili dvanáct košíků drobty,
které zůstaly z pěti chlebů po těch, kteří pojedli.
Když tedy ti lidé viděli zázrak, který učinil, říkali: "To je
opravdu ten prorok, který má přijíti na svět." Ale když Ježíš
poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho učinili králem,
uchýlil se zase sám na horu.
Výklad:
Svatý Pavel vykládá události ze Starého zákona tak, že
světský člověk by o takovém výkladu řekl, že zneužívá starou
historii k potvrzení událostí, kterých byl kolem sebe svědkem.
Totéž vyčítají učení rabíni celému Novému zákonu, že se tam prý
násilím překrucují některé starozákonní výroky i události, aby se
uměle odůvodnilo Ježíšovo božství.
Smiřme se však s tím, že nejen vyslovená proroctví, ale i
všechny události v životě lidí mají svůj alegorický jinotajný smysl.
Už jsme si vysvětlili, že celý život od narození do smrti podobá se
nejvznešenějším způsobem žitému životu, který vede k mystické
smrti, neboť také vede k postupnému odříkání. To je snadno
pochopitelné pro každého. Avšak už jen logicky se dá domyslit, že
je-li život jako celek podobenstvím něčeho vyššího, o čem běžný
život nemá tušení a co musí provádět ať chce nebo nechce, že
také každá jednotlivá událost v životě má vnitřní smysl, který
unikne dokonce i velmi duchovně pokročilému člověku. Sv. Pavel
byl jeden z mála lidí, kteří mají schopnost odhalovat vnitřní,
skrytou, zákulisní skutečnost za lidskými činy. Prozrazuje nám to
jak v tomto výkladu Starého zákona, tak i na mnohých jiných
místech. Jak k této zkušenosti a schopnosti došel? Tím, že napřed
pronásledoval křesťany a že z milosti Boží pochopil, že se toho
mohl při svém výtečném založení dopustit jedině z nevědomosti.
O jeho osvícení před Damaškem, kdy se mu zjevil Kristus a dal
mu nové jméno, se dovídáme jen tolik, kolik snese naše ucho, ale
kromě jiného muselo být jeho obsahem také nabytí jistoty, i protivenství, které činil Pavel Kristu, mělo svůj vyšší skrytý smysl.
Víme jaký, ale to sem nepatří. Stačí říci, že sv. Pavel získal dar
prohlédnout každou událost minulou i přítomnou až do jejího
neviditelného pozadí, až do jejího skrytého zdroje, a něco z tohoto
vědění se nám zachovalo v jeho epištolách. Jak jinak bychom si
vysvětlili láskyplné chování Pána Ježíše k velkým hříšníkům a ke
hříšnícím, než tím, že věděl, že by byli nikdy nestanuli u jeho
nohou, kdyby se byli nedopustili těch svých velkých přestupků,
které nebyly jen obrovskou negativní silou, ale i negativní
zkušeností, z níž ve vhodný okamžik vyplynula na povrch

zkušenost positivní, osvícení o tom, co má takový člověk dělat v
budoucnosti. Něco podobného se přihodilo sv. Pavlu před Damaškem, něco podobného se přihodí lidstvu, které pronásleduje pravé
náboženství. To lze říci bez věštění, to je pouhá zákulisní zákonitost. Netřeba říkat, že cesta velkých hříšníků není jedinou cestou
k osvícení, ba je to cesta velmi vzácně se hodící pro dnešního
člověka. Může se nám však stát, že jednoho dne si uvědomíme, k
čemu nám je všechno to poznání všeho toho kolem nás, jak jsme
zvyklí je hromadit v našem věku, a negativní poznání, tj. poznání
tohoto světa se nám promění v poznání pozitivní v poznání
nového smyslu života. To je dnešní nejschůdnější cesta k osvícení.
Nabízí se nám, abychom vytěžili z jinotaje, odhaleného sv.
Pavlem, daleko více než on zde napsal. Duchovní já má v nás
také dvě děti, jedno věčné, nesmrtelnou duši, a druhé
nesvobodné, zevní já, zevní vědomí, které my považujeme za
pravé a jediné. Ono nebude nikdy pravým dědicem, nýbrž jen
prostředkem, jen sluhou svého věčného bratra. Také je tu
podobnost mezi zevní duší (nesvobodnou, nevolnicí) a vnitřní
nesmrtelnou duší. Myslím však, že v rámci těchto krátkých úvah
není vhodné toto všechno rozvádět dál.
Zastavme se ještě u slov sv. Pavla: "To je svoboda, k níž
nás Kristus osvobodil."
Sv. Pavel, který vyrostl v učení Starého zákona, hodnotí jeho učení velmi kriticky, daleko přísněji než Pán Ježíš. Kdybychom
shrnuli i ostatní jeho výroky o něm a hleděli si udělat celkový
dojem, jak na četné ty starozákonní příkazy nahlížel, řekli bychom,
že se mu zdály být příliš strohé a spoutávající. Neosvobozovaly
člověka, jen člověka příliš snadno podléhajícího cizím vlivům,
bohům a všem vzorům nepravosti, vedly na každém kroku tak, aby
se nemohl vymlouvat, že nevěděl, co měl dělat, jak se chovat a jak
myslit. Byla to vyslovená cesta poslušnosti, v níž právě židovský
národ tehdy ve starověku projevoval občas velké slabiny. Je
nejsprávnější vést člověka tou cestou, na níž projevuje naopak
největší přednosti, která by mu šla nejsnáze. Což nevynikal
židovský národ jinými ctnostmi, než právě poslušností, že
Hospodin zvolil pro něj tuto cestu a ne jinou? Otázku si zodpovíme
snadno a jednoznačně, když se poohlédneme po kterémkoliv
jiném národu na světě, nejen v té době Starého zákona, ale i v
dobách pozdějších a dokonce dnešních. Našli bychom nějaký
národ jako celek, který by se mohl honosit nějakou ctností, jež by
jej opravdu charakterizovala a byla při tom tak všestranně
zasahující do lidského života, že by byla podkladem pro cestu k

Bohu dostatečně velkodušnou, nikoliv malichernou? Nenašli.
Poslušnost byla opravdu jedinou vlastností, o kterou se mohl
židovský národ opřít na cestě k Bohu, pro něj specifické - na cestě
jsoucnostní. Co sledovaly ty řady příkazů a zákazů Starého
zákona? Dokonalé využití existence, jsoucnosti lidské na tomto
světě. Jestliže svého pobytu na zemi používáme jen k tomu,
abychom si život co nejvíce usnadnili a co nejvíce užili, vytěžíme
ze své existence pro duchovní vzestup velmi málo, protože taková
existence nás nevede k odosobňování, nýbrž naopak živí naši
nepravou, pouze prostředečnou individualitu. Jsme-li však
poslušni někoho, kdo nám neustále přikazuje, co smíme a co
nesmíme, zbavujeme se onoho aspektu vlastní vůle, kterým jsme
udržováni v největší duchovní temnotě. Je to ovšem cesta
ustavičné nesvobody, stálého odříkání, i když, pokud tím
příkazcem je někdo duchovně osvícený, vede k věčné svobodě.
Který aspekt vlastní vůle nás přidržuje v duchovní temnotě, i na to
je třeba odpovídat. Je to lidská chtivost, stále těkající z jednoho
předmětu na druhý, stále toužící brzy se zmocnit toho, brzy
onoho, niky neukojitelná uchvácením čehokoliv z toho, co už
nabyla, naopak rostoucí s nabýváním a uchvacováním, a tím stále
větší měrou zotročující člověka, který nakonec není schopen ani
zvednout zrak od nabytého a od nabývání. Proto Starý zákon volí
cestu jiné nesvobody, která aspoň vede člověka ke svobodě,
cestu poslušnosti.
Naproti tomu křesťanská cesta není pouhým využitím
jsoucnosti, nýbrž také cestou lásky a poznání. Proto, je-li dobře
pochopena, neutápí se v samých zákazech a rozkazech, co se má
a co nemá dělat, tj. v hledání pouhé bezhříšnosti. Proto je to cesta
daleko svobodnější. Víme, jak láska dovede naráz osvobodit, co
by bez ní vůbec člověk nedokázal splnit. Poznání pak vede k
uvědomělému plnění vůle Boží a zase bez příkazů a zákazů, z
pouhé znalosti, jak to má a nemá být. K takové svobodě nás
osvobodil Kristus svým příkladem plným lásky a plným poznání.
Osvobodil nás z přemnohých příkazů a zákazů a na jejich místo
postavil zákon lásky a zákon poznání, oba zákony radostného
plnění vůle Boží. Pokročilým poznáním a láskou můžeme zpětně
pochopit i zákonitosti cesty jsoucnosti a můžeme rychle sestoupit
ke kořeni všeho jsoucna, k Bohu. Vždy znovu i cesta jsoucnosti se
vynořuje ze zapomnění. Doba taková je vždycky dobou velké
nesvobody, velkých zkoušek a utrpení lidstva. Doba jsoucnosti se
vynořila v nebývalé dokonalosti i ve dvacátém století, neboť v
době velkých válek a diktátorských režimů a za současného
poměrně vyspělého stavu rozumových zkušeností lidstva, byla a je
vhodnou protiváhou zoufalství z bezmocnosti krutě trpících lidí.

Dává jasnou odpověď, jako ji dávala v dobách největšího ujařmení
a utrpení národu židovskému: Trpíš, protože jsi synem nevolnice,
považuješ se za výplod hmoty. Pokud se takovým budeš cítit,
nebudeš mít právo na dědictví od věků pro tebe připravené v
království Božím, ne na dobu po smrti, ale pro celou tvou
existenci, počínajíc tímto okamžikem a provždy.
"Raduj se neplodná, která nerodíš", raduj se, člověče, který
nenacházíš útěchy v tomto světě, neboť jsi ztratil onu část vůle,
která tě zotročuje nenasytnou chtivostí. Dnes jsi třeba nucen
zevními okolnostmi, abys ztratil své nepravé ideály, svou nepravou
svobodu, ale jakmile pochopíš, jak máš myslet, jak máš jednat,
nebude třeba zevních donucovacích prostředků, budeš vnitřně
svobodný a budeš mít mnohem více dětí, mnohem více užitku ze
svého života než ten, kdo na tomto světě může volně uplatňovat
své vášně a chtíče.
Ježíš Kristus nahradil slepou poslušnost vůči Hospodinovi,
dodržovanou ze strachu před trestem, dobrovolnou poslušností
vůči poznávanému a milujícímu Bohu, jehož byl sám
představitelem. Už to byl velký krok k osvobození. Neosvobodil
však nikoho jiného než toho, kdo bezvýhradně přijal toto učení a
zařídil se podle něho. Nikdo se nemůže stát svobodným proti
vlastní vůli a bez vlastní spolupráce. Odtud všechna napomenutí
sv. Pavla Galaťanům, kteří se odklonili od víry v Krista.
Zázrak, o němž se dovídáme z dnešního sv. evangelia, je
jeden z nejdůležitějších. To proto, že jím Pán Ježíš přetlumočil
značnou část skryté pravdy o lidské existenci na zemi, do mluvy
podobenství, jímž je každá událost na tomto světě, jak jsme si
právě ukázali na výkladu sv. Pavla o Ismaelovi a Izákovi. Pán Ježíš řadou obrazů ze svého kratičkého působení na světě předvedl
mnohé z toho, co se s námi děje pořád, do časově omezených
událostí. Jen tak nám umožnil pochopit, co se s námi vlastně děje
a jak na naší přechodné jsoucnosti spolupracuje věčná jsoucnost.
Pán Ježíš tentokrát použil stejných výkladových pomůcek, jakých
používá naše nesmrtelná duše v tom vzácném druhu snů, v nichž
nám chce předat nějakou sílu navíc, než jakou čerpáme jídlem,
pitím a dýcháním z pohotových aglomerátů vesmírových sil. Toto
nasycení zástupů bylo přesně tak něčím navíc, co všichni nutně
potřebujeme, máme-li pochopit vyšší pravdu, skrytou empirické
zkušenosti. Ježíš Kristus, a řekněme jen část z toho, co učinil,
rozdvojil svou osobnost na její složky tak, jak se děje při obrazném
působení ve snu:
a) na tazatele na to, jak mají nasytit zástupy,

b na vědoucího divotvůrce a skvělého učitele, využívajícího
tehdejších představ o číselné symbolice,
c) na apoštoly, kteří radí i pomáhají.
Kdybychom všechny tyto tři složky dali dohromady, pochopili
bychom, jaké bychom měli možnosti, kdybychom opravdu žili,
kdyby v nás všechny tři byly činné. Do toho se však v rámci tohoto
krátkého pojednání nepustíme.
Rozevřeme tedy knihu symboliky aspoň v její úvodní části.
Kristus - věčný Bůh, který je dříve než Abraham byl, věděl,
koho si má vybrat, aby prozradil něco o svém neustálém působení
v lidstvu a na lidstvo a dokumentoval svou ustavičnou oběť za
veškeré stvoření. Zvolil si k tomu účelu dítě a později mládence
Ježíše, který neměl nic jiného k dispozici než pět ječných chlebů
(Pět ran Ježíšových na kříži, ale také pět jeho lidských smyslů,
prostě jeho lidské tělo) a dvě ryby (dvě břevna kříže, kolmé, odpoutanost od pozemského, vzepjetí mysli k Bohu, a vodorovné vyrovnanost mysli, soustředění na Boha).- Kdyby byl s těmito dary
zůstal sám, nebyl by mohl nasytit všechny, kdo ho následovali. Ale
že byl ve spojení s Kristem - Bohem, mohl z pouhých lidských
dispozic, z pouhých lidských možností zaručit duchovní obživu
beze zbytku pro všechny, kdo ho následují (symbolizovaných pěti
tisíci) a ještě mohl zanechat po tomto svém činu duchovní potravu
pro všechny zduchovnělé vlastnosti. (12 košů pro 12 apoštolů). To
byla ukázka, co Kristus dělá pořád. Tím, že se ustavičně obětuje,
ustavičně udržuje v lidech plamen vědomí jejich života a
dostačující míru lásky. Kdo pak ho následuje, ten přestane mít jen
omezený život se všemi jeho přívlastky, ten nezemře na věky, jeho
prostředky k životu jako by se zázračně rozmnožily. Ale není v tom
nic zázračného, je to jen následek spojení časného s věčným, tak
jak nám to Pán Ježíš pěkně ukázal na pěti chlebech mládencových v rukou Božích.
Můžeme přikročit k podrobnějšímu vysvětlení. Na začátku
tohoto podobenství zkouší Pán Ježíš Filipa otázkou, kde nakoupí
pro tolik lidí chléb? Ani vybrané a vytříbené lidské vlastnosti
(apoštolové) nemají schopnost vyřešit takové problémy. Seděli tu
daleko od lidských obydlí a možná bez peněz, povážíme-li, že se
apoštol Filip pozastavoval nad částkou dvě stě denárů. Pán Ježíš
ovšem od začátku věděl, kde tolik chleba získá. Vždyť ve své duši
nosil Krista, který připravil např. jen na naší zeměkouli potravu pro
miliardy lidí a další miliardy jiných tvorů. Chtěl jenom usvědčit
apoštoly z neschopnosti něco takového opatřit a zároveň jim i nám
chtěl ukázat, co můžeme ze svých sil učinit. Totéž, co činí lidstvo

až dodnes, a bude činit, dokud bude žít na světě. Může najít a
využít pohotové zdroje obživy. Děje-li se totéž lidskými silami v
duchovní oblasti, dá se to srovnávat s takovou činností jako se
studiem duchovních knih. To samo o sobě neuživí člověka.
Zároveň však nám tu Pán Ježíš napovídá, jakou iniciativu musí
projevit člověk, aby mohl dojít k rozmnožení chlebů. Člověk svými
nejlepšími schopnostmi musí objevit, že je tu jeho pět smyslů a
tělo k tomu, aby se dalo k dispozici Pánu Ježíši. Bude sice
snědeno (nezachová si pocit oddělenosti od ostatních, nýbrž
nabude vědomí, že je tu pro službu Bohu a všem), ale vydá
potravu pro všechny.
Z širšího hlediska na fyzické úrovni se děje něco
podobného. Do lidského těla, právě jako do všeho stvořeného,
Bůh investuje kus své jsoucnosti a kus svého vědomí. Toto tělo
zase pozbude života fyzickou smrtí, a lidské vědomí po ní rovněž
zanikne, ale obojímu je dána možnost dalšího rozmnožení dříve
než umrou. Nám tu Pán Ježíš vnuká myšlenku, že každý lidský
život je vlastně přímá oběť Boží, je to nejen propůjčení části Boží
existence a Božího vědomí člověku na jeho pouti po zemi, ale je to
také křižování obojího utrpením a nakonec smrtí. Jako Pán Ježíš
vstoupil svou Božskou mocí do každého chleba mládencova tak,
aby se rozmnožil, jak bylo zapotřebí, tak rozmnožuje ustavičně
jeden nedělitelný svůj život mezi všechny rodící se tvory, a co
více, mezi veškeré existující tvory a věci v celém vesmíru.
Na vyšší, již zmíněné úrovni, platí: Odevzdá-li člověk svůj
život bez výhrad Bohu, ten mu jej vrátí napřed zmnožený (až sem
sahá naše podobenství) a pak zvěčněný. Pán Ježíš však se ptá
apoštolů, jak uživit celý zástup. Necítíte v tom vybídnutí apoštolům
a tedy i vám všem, abychom s ním pokračovali v jeho tvůrčím díle,
abychom se s ním podíleli na jeho práci obživovatele? Jinými
slovy: Neprojevíme-li touhu pomoci lidem, nedojde ani k pomoci
Boží našim lidským silám, ani k pomoci lidem. Na počátku Božího
zásahu musí být lidské svolení a lidská spolupráce, byť byla
sebenepatrnější. Projev dobré vůle tu musí být, jinak nepokročíme
z pouhé lidské pomíjející existence dále. Bůh nepropouští část
svého vědomí a část své existence do světa v podobě lidského vědomí a těla, Bůh nevydává ze sebe kus svého těla a kus své
mysli, aniž by tento kus neoděl důstojnou odpovědností za činy,
důstojným kusem svobodné vůle a rozhodování, úměrného
dosahu lidské existence. Jestliže této svobody neužijeme
patřičným způsobem, neseme sami všechny důsledky takového
zanedbání a nevyužití svých možností. Hlásil-li učedník Ondřej
Pánu Ježíši, že je tam jistý mladík s pěti chleby a se dvěma

rybami, už v tom byla velká víra jeho při současném vědomí, jak
málo toho přirozeně bylo pro tak velké množství. Ondřej neprojevil
malomyslnost. Jsme ve stejné situaci. Máme jen svých pět smyslů
omezených na vnímání tohoto světa. Na nic víc nestačí než právě
k tomu, aby nám umožnil život na tomto světě. To většinu lidí vede
k přesvědčení, že s těmito prostředky nesvedeme nic víc než žít
lidským životem a zemřít. Taková malomyslnost by se podobala
malomyslnosti člověka, jemuž byla svěřena jen jediná hřivna, jen
jediná možnost, zde žít. Kdyby však tuto hřivnu nezakopal, nýbrž
hospodařil s ní pro toho, kdo mu ji svěřil, v rozhodný okamžik by
mu byla rozmnožena. V Ježíšových slovech a činech se stále
opakuje totéž. Bylo vám svěřeno proto tak málo, abyste neměli
více starostí. Čím více byste toho měli, tím méně byste mysleli na
mou pomoc. Co vám bylo svěřeno, stačí pro získání věčného
života.
Velmi poučné je i to, že se Pána Ježíše chtěli zmocnit a
učinit ho králem. V tom se často projevuje velké neporozumění u
těch, kdo uvěřili a byli uspokojeni více než zázračným způsobem.
Rádi by se zmocnili Boha, který jim tak dobře posloužil, aby jim
pak sloužil pořád. Proto na počátku postupu se Bůh v nás projevuje jen jednotlivými divy, tj. pocitem své přítomnosti, vnuknutími, chvilkovým nadlidským poznáním, ale ne ustavičným kralováním v nás. Tam bude moci kralovat neustále až tehdy, až už jej
nebudeme chtít pro naše lidské já, nýbrž až sebe budeme mít
neustále pro něho. A to je podstatný důvod pro extaze i velmi
vyspělých mystiků, po nichž následuje zase krutý návrat do temnot
vnějších.
Zbývá ještě vysvětlit, jak se "dělá zázrak" jakéhokoliv druhu.
Vysvětlení je velmi jednoduché a bude i velmi srozumitelné,
přestože dosud nikdy nikomu veřejně nebylo podáno. Dnes však
je čas říci hodně, protože náboženství musí držet krok s vědou. Jinak se vedle ní bude vyjímat při nejlepším jako takový vědní obor,
který nedržel krok s vývojem a pokrokem ostatních vědních oborů.
Dali jsme si slova "dělá zázrak" do uvozovek, a to proto, že
ten, kdo se nám při něm zdá být činitelem, nikdy jím není, nýbrž
vždycky je jen prostředníkem. Také Pán Ježíš, tj. osobnost
Ježíšova, byla jen prostředníkem. Pravým činitelem byl Kristus
Bůh, kterého nikdo neviděl, ani ten, kdo viděl Pána Ježíše. Proto
se může vyskytnout u sv. Jana výrok, že Boha nikdo neviděl. To
však
nebudeme
rozvádět,
nýbrž
všimneme
si
jen
nejpodstatnějšího, aby nám z tohoto vysvětlení nevznikla kniha.
To je systém všech výkladů v Postile, a nemůže tomu být jinak.
Pokračujme ve výkladu. Prostředník, který "dělá" zázrak, musí být

vždycky ve spojení s Bohem. Spojení s Bohem má však své
stupně a kvalitu. Nestačí k tomu extatické, přechodné spojení,
kterému se snažíme proto říkat pouhé osvícení, myslím osvícení
lidského vědomí v tom smyslu, že toto se na chvíli (na půl hodiny
nebo na několik hodin) ocitne uvnitř vědomí Božího, zatím co jinak
stojí mimo toto vědomí v temnotách vnějších. Extaze je cesta
lidského vědomí nebo jeho části do vědomí Božího, tedy jakési
ponoření, vytržení z našeho vědomě odděleného vnímání zevního
světa, do zdroje tohoto vnímání, ale není to cesta zpět s tímto
universálním vědomím zase do lidského vědomí. A tato cesta zpět
je právě tím podstatným prvkem, bez něhož se nedají "dělat"
zázraky. Extatik si odnáší z obcování s Bohem do tzv. normálního
vědomí "jen" pamětný záznam o tom, co prožil. Kdežto člověk,
který zažil vyšší stupeň spojení s Bohem, který se mu více a
všestranněji odevzdal, má možnost si zachovat po určitou dobu
nebo stále postextatický stav toho druhu, že střed jeho vědomí
zůstává v Bohu a tzv. normální vědomí se stává pouhou periferijní,
okrajovou složkou tohoto ústředního vědomí. Ten už si
nepotřebuje vzpomínat na extazi a toužit po nové, nýbrž je vnitřně
sycen z věčného pramene. Tento stav si zpočátku neudrží dlouho,
promrhá jej, později do něj nějak dorůstá, dospívá tak, aby byl
trvalý. V takovémto stavu žil Pán Ježíš, když "dělal" zázraky. Ale i
tento stav má své stupně a svou kvalitu. Měl-li Pán Ježíš "provést"
zázrak rozmnožení chlebů, bylo třeba, aby byl spojen s Bohem
nikoliv jen vědomím, ale jsoucností, tj. vědomě i svou fyzickou
podstatou, neboť měl-li provést fyzickou, organickou, hmotnou
změnu, musel se z centra Božího nejen dovídat, že ji má provést,
ale musel se také podílet na vytvoření další hmoty, v tomto
případě na vytvoření chlebů. Tutéž kvalitu spojení musel mít, mělli zmizet davům, odhmotnit se, ačkoliv jinak pro samotné
odhmotnění není třeba dosahovat nějakých příliš vznešených
stavů. Už před kořenem jsoucnosti jsou centra přetvářející jeden
druh pomíjející jsoucnosti v druhý. My jsme jaksi uměle
přidržováni se svými těly a s celou hmotou ve stavu hmotného
projevu, toho si buďme vědomi. Toto by mohla objevit v dohledné
době i rozumová věda. Ale nechme těchto odbočení, i když jsou
užitečná.
Pán Ježíš ve chvíli, kdy lámal chleby a rozmnožoval je, byl
vnitřně spojen se jsoucností Boží, ve které je obsažena podstata
veškeré jsoucnosti, tedy i hmoty chleba. Z této podstaty jsoucnosti
bral a zpodoboval ji s podstatou chleba. Tak vznikal libovolný
počet chlebů. Z toho je patrno, že svou zevní osobností nemohl
nic učinit. Všechno bral z Boha, byl jen prostředníkem, pomocí
něhož se to dělo.

Jindy pravil "víra tvá tě uzdravila". Vidíme, co bylo v něm
tímto dopravním prostředkem z Boha do vnější skutečnosti. Bible
užívá slova "víry", ale jak ji definuje, z toho je zřejmé, že šlo o
jistotu, zkušeností nabytou. Neboť lidé, kteří takovou víru měli,
viděli zázraky Ježíšovy, měli tedy také určitou zkušenost.
Všimněme si jedné maličkosti, která se vždycky opakuje při
všech zázracích. Pán Ježíš se ptá toho, koho chce uzdravit, co si
přeje, ačkoliv to dobře ví. Nyní se ptá Filipa, kde nakoupí tolik
chleba, ačkoliv už ví, jak jej získá. Svatý Jan míní, že chtěl Filipa
zkoušet. Ano, v každém případě je to zkouška člověka, zdali má
zájem o uzdravení, zdali si přeje nakrmit davy atd. Je to důsledné
podnícení lidské vůle. Jakoby potřeboval pro uvolnění obrovské
Boží síly, jíž je prostředníkem, třeba jen nepatrné hnutí lidské vůle.
Všimněte si téhož prvku při jiných zázracích. Je to návod k
zaručenému úspěchu ve vnitřní modlitbě a ve všem duchovním
počínání, návod nikdy neselhávající. Vůle spojit se s Bohem musí
být vždycky vzbuzena, ale nesmí se opírat o lidskou sílu, nýbrž
přenést nás do náruče Boží, být spojovacím můstkem mezi námi a
jím. U Boha existuje jednota mezi vůlí a činem. Co Bůh chce, to se
stává skutečností. Omezenost hmoty uměle a záměrně brzdí tuto
možnost, projev vůle je otevřením zátaras moci Boží, která je tu
přibrzděna jen proto, aby se celý vesmír nezhroutil do Boha, nýbrž
mohl jen existovat z jeho moci a podstaty. Vzpomeňte jen, jaká
změna nastala, když Panna Maria přivolila: "Staň se podle tvého
slova!"

Neděle pátá postní - Smrtelná
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola k Židům IX, 11 - 15:
Bratři! Když vystoupil Kristus jako velekněz budoucích dober, vešel jednou pro vždy větším a dokonalejším stánkem,
neudělaným rukama, to je ne z tohoto tvorstva, ani skrze krev
kozlů a telat, (nýbrž vešel) vlastní krví do svatyně, když zjednal
věčné vykoupení. Jestliže totiž krev kozlů a býků a popel z jalovice
kropením posvěcuje znečistěné k čistotě těla, čím více krev Krista, který skrze věčného Ducha sám sebe přinesl Bohu v
bezúhonnou oběť, očistí naše svědomí od mrtvých skutků,
abychom sloužili Bohu živému! A proto je prostředníkem nové
úmluvy, aby po jeho smrti, která nastala po vykoupení z hříchů

spáchaných pod první úmluvou, přijali zaslíbení věčného dědictví
ti, kdož jsou povoláni.
Pokračování sv. Evangelia podle Jana VIII, 46 - 59:
Za onoho času Pán Ježíš řekl zástupům židovským: Kdo z
vás může mě usvědčit z hříchu? Říkám-li pravdu, proč mi
nevěříte? Kdo je z Boha, slova Boží slyší. Vy neslyšíte proto, že z
Boha nejste." Židé mu odpověděli: "Což neříkáme správně, že jsi
Samaritán a máš zlého ducha?" Ježíš odpověděl: "Já nemám
zlého ducha, ale ctím svého otce, a vy mě zneuctíváte. Já však
nehledám svou slávu, je někdo, kdo ji hledá a soudí. Vpravdě,
vpravdě vám pravím: Zachová-li kdo má slova, neokusí smrti
navěky." Židé mu řekli: "Nyní víme najisto, že máš zlého ducha.
Zemřel Abraham, proroci, a ty tvrdíš: "Zachová-li kdo mé slovo,
neokusí smrti navěky. Jsi ty větší než náš Otec Abraham, který
zemřel? Také proroci zemřeli. Co ze sebe děláš?" Ježíš
odpověděl: "Oslavuji-li já sám sebe, sláva má není nic, mne
oslavuje můj Otec, o kterém pravíte, že je váš Bůh, a nepoznali
jste ho, já však ho znám. A řeknu-li, že ho neznám, budu lhář jako
vy. Ale znám jej a jeho slovo zachovávám. Váš otec Abraham s
plesáním chtěl vidět můj den, uviděl a zaradoval se." Židé mu tedy
řekli. "Nemáš ještě ani padesát let a Abrahama jsi viděl?" Ježíš
jim řekl: "Vpravdě, vpravdě vám pravím: Dříve než Abraham byl,
jsem já." Proto se chopili kamení, aby na něj házeli, ale Ježíš se
skryl a vyšel z chrámu.

Výklad:
Sv. Pavel mluví o stánku neudělaném lidskýma rukama,
pomocí něhož Kristus působil mezi lidmi. Zřejmě má na mysli jeho
tělo, které nevzniklo tak, jako naše, nýbrž bylo počato přímým
působením Božím bez pomoci muže. Takový počátek Ježíšova
života mezi námi musel nastat, aby nic v jeho životě neodporovalo
poselství, které přinášel, poselství o věčném svém působení na
lidstvo a tvorstvo.
I když se sv. Pavel snaží, aby Židé pochopili především časný, historický úkol, který vzal na sebe svým zrozením v těle,
poznáváme z celkového ducha tohoto výňatku i z celého pojetí
jeho učení, že měl stále na mysli věčný úkol Kristův a ten se
dokonale shoduje a kryje s úkolem, který ztělesnil ve svém
krátkém pobytu na zemi. Svou krví platil za to, že jsou tu z jeho
vůle na zemi lidé, kteří jsou konec konců všichni během krátkého

pozemského života voláni, aby vstoupili do života věčného a v
nějakém širším rámci, jenž přesahuje lidský život, jsou vyvoleni k
jinému než pomíjejícímu vegetování. Podobnost jejich působení
na světě je totožná s existencí Ježíšovou v těle po té stránce, že z
krve a těla matčina se rodí do dočasného života, který vždycky
končí smrtí. Jiného zákona na tomto světě není, leda že by člověk
pomocí učení Pána Ježíše Krista pochopil, že se má chopit té
vzácné příležitosti, života v těle, že má toto tělo předložit Bohu
jako oběť, aby krev, kterou má, ho posvětila k nabytí věčného
života, a nestala se jeho soudcem, jímž je odsouzen zase jen ke
smrti. Ježíš Kristus nás učí, že smrt má vypadat jinak, než jak ji
známe, že má být přechodem k věčnému životu. Podává nám
nejen dokonalé učení o tom, jak to učinit, ale dává nám též sílu k
tomu, abychom byli schopni ho následovat k tomuto vzkříšení. V
tom je smysl Kristovy krvavé oběti.
Opakuje-li se ustavičně, že Kristus nás svou krví vykoupil,
vede to při povrchním porozumění jen k omezenému, historickému
pochopení faktu, že Kristus nás jednak ustavičně svou krví
vykupuje, jednak bez naší vůle nás nemůže vykoupit. Především,
co je to vykoupení? To je přece zbavení povinnosti zemřít,
převedení ze smrti do věčného života, nebo jak výstižně praví sv.
Pavel: očistění našeho svědomí od mrtvých skutků. Proč neříká
"od hříchů"? Protože očistění od hříchů nestačí, to není všechno,
čeho je třeba se zbavit. A to mohl sv. Pavel právě nejlépe ukázat
na Židech, kteří sice formálně plnili starozákonní přikázání, ale
bez hlubšího porozumění. Domnívali se např., že když se pokropí
krví zvířat, že jsou čistí a schopni starozákonní oběti. Už dávno jim
unikalo, že jen smrtí zvířete jsou schopni se spojit vědomě s Bohem a věčně žít. Tímto zvířetem je jejich tělo s omezeným
vědomím a mrtvými skutky. Kdo nezničí od Boha oddělený život
tohoto zvířete, kdo se tímto způsobem nepokropí jeho krví, ten
bude ustavičně tonout v mrtvých skutcích, při nichž se hýří lidskou
vůlí, aby se splnily nesčetné drobné tužby, a to se děje až do
úplného vyčerpání všech fondů dočasného života na tomto světě.
Nerad bych ve vás způsobil dojem, že přeháním, avšak
musím říci, že daleko těžším hříchem dnešní doby než smilstvo,
vraždění a loupež je jakýsi druh atomizace lidské vůle, její
rozptýlení na malé částečky všemi směry, takže už v ní ani vůli
nepoznáváme, stáváme se hříčkami všech technických
vymožeností života a zcela zapomínáme na ono posvátné umění
žít, o němž nám tu podává svědectví sv. Pavel, naplněný duchem
Kristovým. Zdalipak je dnešní člověk lépe připraven k následování
Krista než člověk starozákonní? Po určité stránce ne. On

nedovede vzepnout všechny své síly k uskutečnění toho jedině
potřebného - věčného života, neboť příliš miluje život zvířete,
jehož krev by musel procedit, aby získal věčný život. Spása naše
není v tom, že Ježíš Kristus za nás umřel na kříži, ale v tom, že se
můžeme kdykoliv k této jeho smrti přidat a s ním kdykoliv dnes,
jako před tisíci léty a jako za tisíc let, zvítězit. Smrt Ježíšova na
kříži není pouhý historický vzor, to je síla, k níž stačí s dobrou vůlí
se přidat a ona nás vynese ne naší lidskou silou, ale onou Boží,
kterou zvítězil Pán Ježíš. Pak pochopíme, že oběť Kristova na
kříži násobí naše síly vysoko nad lidskou úroveň. Někdo by mohl
podlehnout dojmu, že "prolít krev zvířete", "zničit od Boha
oddělený život", znamená zabít se, spáchat sebevraždu nebo
prostě fyzicky umřít. Takové řešení však nepřináší skutečnou smrt
zvířete, zvíře těmito prostředky není zabito. Teprve při výkladu
umučení Páně si budeme moci podrobně vysvětlit, co je to zemřít
s Kristem. Zatím stačí říci, že je to převedení odděleného vědomí
do vědomí Božího. Proč při tom mluvíme o prolévání krve zvířete?
Víte dobře, že mozek musí být prokrven, aby mohl být nositelem
vědomí. Nedokrevnost mozku přináší ztrátu vědomí. Intensita
vědomí udržovaná oběhem krve však nestačí pro spojení s vyšším
vědomím. Mozková činnost musí být vyřazena aspoň na počátku
takového vědomí, a proto můžeme mluvit o jakémsi zvláštním
druhu vykrvácení, při němž sice ani kapka nekápne, ale člověk
intensivně zažívá umírání a nemá při tom nejmenší naděje, že
bude žít v těle i nadále. Kdyby svou vůlí porušil toto umírání,
nepřekročil by práh omezeného vědomí. V tomto smyslu musí
lidské zvíře vykrvácet úplně. My si i toto všechno budeme moci
vysvětlit až při smrti Páně. Na druhé straně toto vykrvácení se dá
vyjádřit jako příchod ke Kristu, o němž Pán Ježíš pravil: "Pojďte ke
mně všichni, kdo jste obtíženi a já vás občerstvím." Vstoupit do
vědomí Božího, třeba jen na chvíli, toť nejvyšší možné
občerstvení.
Nejhorší je, že dnešní člověk ani neví, jak je vyčerpán svým
dosavadním způsobem života, svým ustavičným rozptylováním
mnoha směry a svou chronickou touhou po rozptýlení. Těžko dává
svou vůli dohromady, těžko sbírá kousíčky své vůle, rozsypané
všude kolem jako zrnka hrachu rozkutálená Bůh ví kam. Už i v
době Ježíšově bylo třeba jít za hříšníky na svatby, do zábavních
místností, mezi hlučné a hříšné celníky a publikány a ukazovat jim
přímo tam v jejich rozptýlení jejich cestu zpět ke zdroji vůle, ke
zdroji života. Dnešní člověk právě jako člověk minulosti, byť za
změněných okolností, koná mrtvé skutky, takové, které nevedou
přímo k Bohu, které rozptylují a proto oslabují jeho síly. Vynálezci,
badatelé a vůbec něčemu úplně oddaní lidé, pokud neznají věčný

cíl života, a jen jsou velmi oddáni svému koníčku, svému vyhraněnému zájmu, podobají se nevěstce Maří Magdaléně před jejím
obrácením. Velmi milují, co je zajímá, a proto jsou připraveni k
obrácení, připraveni k poznání věčného života, právě jako byla
ona. Ale i těch je povážlivě málo, i když je jich daleko více než
kdykoliv v minulosti. Oni jsou dnes jedinou protiváhou lidí s
naprosto mrtvými skutky, naprosto rozptýlenými, vykořeněnými a
bezcílnými. Dříve tuto protiváhu z daleko větší míry tvořili světci.
Svět došel tak daleko, že z rukou světců se dostala duchovní moc
do rukou vědců a vynálezců. Je to na jedné straně další
degradace vedení, na druhé straně velká naděje, že odtamtud
svitne nové světlo dokonalejšího, všeobecně přijatelnějšího
duchovního poznání. Zatím vědci a vynálezci zklamali proto, že
nemajíce politickou moc, ani hluboké poznání podstaty života, dovolili, aby se všech jejich vynálezů zmocnili politikové a obchodníci, kteří s nimi začli obchodovat a válčit.
Ježíš Kristus přinesl svou oběť proto, jak výstižně praví sv.
Pavel, aby očistil naše svědomí (možná, že by se dalo přeložit
"vědomí") od mrtvých skutků, abychom sloužili Bohu živému. Ani
si nedovedeme představit, jak bychom zdokonalili svůj život,
kdybychom osvíceně přijali jeho učení. Nebyl by už službou brzy
tomuto, brzy onomu přání, nebylo by to záplatování a živoření ze
dne na den, nýbrž podřízení všech tužeb touze po službě Bohu a
po spojení s Ním.
Avšak tuto pravdu málokdo je ochoten přijmout, neboť, jak
se praví v dnešním evangeliu, jen ten, kdo z Boha jest, slova Boží
slyší. Jak poznáváme z dalšího textu, nerozuměl Pán Ježíš
slovem "slyší" pouhý poslech, nýbrž poslušnost, vykonávání vůle
Boží. Kdo je schopen poslechnout, co navrhuje Pán Ježíš, nemá
tuto schopnost jen ze své vůle, nýbrž ze síly poznání, z onoho
Božího života, který v něm vyrostl. Nikdo jiný nemá k tomu sílu.
Židé už dávno se nesnažili uskutečnit v sobě život Boží, proto také
neposlouchali Pána Ježíše, jejich síla byla odčerpána rozptýlenou
vůlí k tak zvaným starostem denního života tak, jak jsme toho
svědky téměř u všech dnešních lidí. Ježíš Kristus však přišel za
tím účelem, aby lidstvo vyvedl z onoho začarovaného kruhu, v
němž tancuje až k smrti: vyhraněné světské zájmy - starost s jejich
splněním - hledání prostředků, jimiž je splnit - další světské zájmy
a tak pořád dokolečka. Dejme si příklad. Starost o rodinu. Ta je u
pečlivého otce nebo matky velká, jak by ne, vždyť nikdo s nimi tuto
starost nenese, o co se oni dva nepostarají, to nemají, to nemá
jejich rodina, a tak bychom mohli mluvit o všech jiných poutech,
více či méně silných. Tito lidé nepovažují za opravdovou onu

nabídku Kristovu: "Pojďte ke mně všichni, kteří obtíženi jste a já
vás občerstvím. Myslí si, jak by to mohl učinit? Jsem-li aspoň v
částečném spojení s ním, jsem jím veden k tomu, co mám dělat, a
to přerůzným způsobem, nikoliv nějakým hlasem, nýbrž především
okolnostmi, jimž rozumím jinak než ostatní lidé, právě tak jako
např. sv. Pavel rozuměl událostem ze Starého zákona a ještě lépe
událostem kolem sebe. Je-li tomu tak, proč bych se potom staral.
Stačí být poslušným tohoto vedení, tj. "slyšet Boha". Taková
"starost", taková pečlivá a důsledná poslušnost však má následek,
a to další prohlubování pochopení vůle Boží, další usnadnění
života, další větší míru svobody.
lhář..."

"Já znám svého Otce... a řeknu-li, že ho neznám, budu

Pán Ježíš znal Boha. Znát Boha je něco jiného než znát
kohokoliv jiného a cokoliv jiného. Znalost Boha je znalost podstaty
věcí, znalost, ze které mohu ustavičně vycházet, která mi nikdy
nezastiňuje rozhled. Jejím protějškem je znalost čehokoliv
pomíjejícího. Nabudu-li určité rozumné znalosti o čemkoliv a
komkoliv na tomto světě, má to vždycky vedle hledaných účinků
charakter omezující. Např. vyučím-li se zámečníkem, mohu dobře
provádět zámečnické práce, ale nijak mi to neposlouží v jiném
odlehlém řemeslném oboru, ve kterém nejsem vyučen. A kdybych
se vyučil třebas deseti řemeslům, stále bych byl velmi omezený
vzhledem k úhrnným řemeslným znalostem všech lidí, nemluvíc
ani o znalostech z různých vědních oborů, o uměleckých a
vychovatelských schopnostech atd. Každé lidské vědění, i kdyby
bylo co nejširší a zároveň nejhlubší, krutě omezuje člověka, určuje
mu dráhu, po níž se musí ubírat a vedle níž všechno ostatní zná
jen velmi nedokonale, a co nejhoršího, vybavuje ho jen pro
nepatrný zlomek života, na dobu aktivní činnosti během krátké
životní pouti. Příliš mnoho vědomostí dokonce znemožňuje
soustředění na vyšší cíle po velkou část života. Znalost Boha
především způsobuje poznání vlastní nesmrtelné podstaty
člověka, podstaty stejně věčné, jako je podstata Boží. Proto mohl
Pán Ježíš říci: "Dříve než Abraham byl, já jsem." Myslel tím svou
nesmrtelnou podstatu, která samozřejmě existovala před
jakýmkoliv lidským tělem, i tedy před životem Abrahamovým.
Uvedeme-li znalost své nesmrtelné podstaty do trvalejšího styku
se zevním vědomím, má to další následky. Dá se to zobrazit takto.
Lékař se snaží dovědět o symptomech choroby, o jejích
projevech, aby mohl určit chorobu samu. Teprve když ji určí z
jejích účinků na lidský organismus může ji úspěšně léčit. Život v
těle, to je také jeden z účinků skrytých příčin. Jestliže se v tomto

životě projevují nějaké závady a nedokonalosti, neměli bychom si
počínati tak, jako někdo, koho trvale bolí hlava, ale nehledá hlubší
příčiny této opakované bolesti, nýbrž spokojí se užíváním stále
silnějších prášků proti bolestem hlavy, které příčiny bolesti
neodstraní, pouze otupují, znecitlivují organismus, aby bolest
nevnímal. Lékaři mají k dispozici stále účinnější léky, také
národohospodáři učinili velké pokroky v řízení společnosti, ale to
je utínání hlavy hydře, které ustavičně narůstají nové, dokud není
zasažena do srdce. Věda zatím nejde na kloub nedostatkům
našeho života, protože se nesnaží najít příčinu našeho života a
stavu, ve kterém se nacházíme. Kdo zná Boha, zná příčiny života,
příčiny lidského stavu, a zná prostředky, jimiž lze člověka z tohoto
nedokonalého stavu osvobodit. Znalost Boha nemá nikdy
omezující účinek, nepřekáží obvyklé lidské činnosti, nad to však
ukazuje její poslání, její skrytý výchovný úkol, takže člověk
poznávající Boha nekoná nic jen pro účinky ve hmotě, nýbrž podle
toho, jak si to přeje Bůh a podle toho k čemu tím vede člověka.
Pán Ježíš takovýmto způsobem poslouchal Otce, konal jeho vůli.
Proto se mohl stát spasitelem. Zachovával slovo Boží a to vede ke
stále hlubšímu poznávání Boha. Kdo tedy plnil přání a příkazy
Ježíšovy, které se kryly s vůlí Otcovou, chtě nechtě se dostával do
stavu poznávání Boha. V tom je spasení, které může lidem přinést
každý, kdo poznává Boha, je ho poslušen a přiměje lidi, aby ho
poslouchali, tj. následovali.
Je nejvýš poučné, že Pán Ježíš se nesnažil vysvětlit smysl
svých slov někomu, kdo neprojevil dobrou vůli poznávat, i když
riskoval, že bude ukamenován. V tom je zákon, jehož účinky
pociťuje neustále celé lidstvo. Pokud lidé nechtějí poznávat Boha,
je jim poznání to odepřeno. Proti jejich vůli se jim neposkytuje.
Pán Ježíš za pravé své já nepovažoval lidské vědomí, které
má člověk v těle, ale vědomí, které nabyl o své nesmrtelné podstatě, o svém věčném životě. Škoda, že si křesťané ani za dva tisíce let z citovaného výroku Pána Ježíše nevzali tak důležité
poučení. Nebylo by možné následovat Krista, kdybychom sami
neměli tutéž nesmrtelnou podstatu jako on, kdybychom my sami
všichni, a s námi i Abraham, nebyl vnitřně dříve než vznikl vůbec
člověk v lidském těle. Do té doby jsme lháři, jako byli Židé,
pronásledující
Pána
Ježíše,
neboť
neznáme
Boha,
neposloucháme ho a tvrdíme, že máme pravdu, když tvrdíme, že
nikdo nemůže toto poznání mít, že nemůže být člověka, který o
sobě může říci, že Boha zná a že proto ví, že je dříve než
Abraham. Lhou i ti, kteří tvrdí, že mají svou víru a mají svého
Boha, avšak nesnaží se jej poznat. Takoví lidé, i kdyby měli

nejlepší vůli, nemohou plnit dokonale vůli Boží, protože ji neznají.
Jen kdo zná Boha, zná jeho vůli. Jen takový člověk může celou
svou bytostí, všemi svými buňkami uznat, že jediná potřebná pro
šťastný a vyspělý život je poslušnost Bohu. Takového pak Bůh
oslaví tou měrou, jakou je mu člověk oddán, a oslava ta nespočívá
v ničem jiném, než ve velikosti myšlení a vůle, jež prozařují z
živého spojení zevního já s vnitřní nesmrtelností.
"Váš otec Abraham s plesáním chtěl vidět můj den, uviděl a
zaradoval se."
Pán Ježíš byl stejně židovského původu jako Židé, které
oslovoval, avšak nemluví k nim o společném otci Židů,
Abrahamovi, který byl přece i jeho otcem, nýbrž praví "váš otec
Abraham". To svědčí o opravdovosti a důslednosti jeho poznání
Boha - pravého Otce. Neustále si je vědom, že už nemá jiného
otce než svého Otce v nebesích. Abraham se stal podobně
vědomě nesmrtelným jako je Pán Ježíš. Stal se jím, a proto uviděl
příchod Ježíšův na svět, sledoval jeho působení a zaradoval se.
Nový důkaz o tom, jaké samozřejmé spojení se všemi vítězi
Ducha měl Pán Ježíš, a co je údělem na věky vzkříšeného
člověka, jakým je např. Abraham a jakým se může stát každý z
nás. Každý takový osvobozený duch je ustavičně přítomen při
veškerém boji a vývoji lidstva, pomáhá mu v jeho boji a raduje se z
jeho úspěchů. To je ono "obcování svatých", o němž si zachovala
zdání katolická církev aspoň ve věroučném příkazu.
Pozastavme se jen nad tím, zdali i my neházíme po Ježíši
Kristu kameny, a zdali to není jediný důvod, proč se s ním
nemůžeme setkat a proč se před námi skryl. Ve slovech o pokusu
kamenování je skryta pravda o všech budoucích věcích, i o našem
věku. Lidstvo ještě nedospělo do toho stadia vývoje, ve kterém
uznají za jediného svého otce Boha a dokonce ještě nedospělo
ani tak daleko, aby si vážilo aspoň těch, kdo poznali pravého Otce
a hlásají poznání o tomto faktu jako jediný zdravý základ lidského
života a poznání, protože ono jedině má ten následek, že v něm
nalezneme pravý smysl všeho a pravý lék na všechny bolesti a
neduhy, jím prorazíme závory veškerého omezení, veškerého
násilí a zlovůle, pomocí něho jedině nastolíme pravý mír, zcela ve
smyslu Kristových slov: "Hledejte království Boží a vše ostatní vám
bude přidáno."
Vydáváme-li však lidské pojetí světa za jedině správné,
ustavičně kamenujeme jiná pojetí, vyšší pojetí světa, jak je podal
Pán Ježíš, a proto jsou nám skryta, proto se potýkáme s

mnohohlavými draky věznícími naši nesmrtelnou duši, onu
princeznu, která má být osvobozena a přivedena zpět k Otci.

Květná neděle
(Květnou nedělí začíná svatý týden, nejdůležitější část
církevního roku. Obřad svěcení palem o Květné neděli se podobá
mši svaté, proto si vyložíme i čtení a sv. evangelium, jež se čte
před tímto svěcením.)
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy XV, 27, XVI, 5 - 7:
V těch dnech přišli synové Izraelovi do Elimu, kde bylo
dvanácte studnic a sedmnádesáte palem, tam u vod tábořili.
Vytrhnuvše z Elimu všecko množství synů Izraelových táhlo na
poušť Sin, která jest mezi Elimem a Sinaiem, patnáctého dne
druhého měsíce po východu z Egypta. Tu na poušť reptala všecka
obec synů Izraelových proti Mojžíšovi a Áronovi. Synové Izraelovi
jim pravili: Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v Egyptě,
když jsme sedávali nad hrnci masa a jídali chleba do sytosti. Proč
jste nás vyvedli na tuto poušť, abyste umořili všechno množství
hladem? Tu pravil Hospodin k Mojžíšovi: Hle, já vám budu dštíti z
nebe chléb, ať vychází lid a sbírá, co stačí na každý den, chci ho
zkoušeti, zda bude kráčeti podle mého zákona, či ne. Dne pak
šestého ať uschovají, co donesli, budiž toho dvakrát tolik, co
každodenně sbírati budou. I řekl Mojžíš a Áron ke všem synům
Izraelovým: Večer poznáte, že Hospodin vás vyvedl z Egypta a
ráno zříte slávu jeho.
Pokračování sv. Evangelia podle Matouše XXI, 1 - 9:
Za onoho času, když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do
Bethfage u hory Olivové, poslal Ježíš dva učedníky a pravil jim:
"Jděte do protější osady a hned naleznete přivázanou oslici a s ní
oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně! A řekne-li vám kdo co,
řekněte: "Pán je potřebuje", a hned je propustí." To se pak stalo,
aby se naplnilo, co praví prorok:
Řekněte dceři Sionské:
Hle, tvůj král
ti přichází mírný,
sedě na oslici,
na osličím mláděti.

Učedníci tedy šli a učinili, jak jim Ježíš přikázal. Přivedli
oslici a oslátko, prostřeli na ně své pláště a posadili ho na ně.
Přemnozí ze zástupu pak prostřeli své šaty na cestu, jiní zase
sekali větve se stromů a pokládali jimi cestu. Zástupy, které byly
napřed a které šly za ním, volaly:
"Hosana Synu Davidovu!
Požehnaný, který přichází ve jménu Páně,
hosana na výsostech!"
Výklad:
Proč dnešnímu svatému evangeliu předchází právě toto
čtení ze Starého zákona? Řekli byste, že snad proto, že je tu řeč o
maně, padající z nebe, a ta je předobrazem a jistým zaslíbením
Ježíše, projevu milosti Boží dané nám z nebe.
My si však vysvětlíme, jaký význam má tato pasáž ze
Starého zákona pro náš vnitřní život a proč musela být zasazena
právě do tohoto rámce, těsně před hrozné umučení Páně.
Dokud člověk nenastoupí cestu do zaslíbené země, k
vědomě žitému věčnému životu, k Bohu, dotud se mu daří
zvířecky dobře. Má všeho tolik, aby mohl rozvinout svůj vegetativní
život, obdobně jako rostlina má svou a zvíře svou pastvu či jinou
stravu. Avšak dá-li se na cestu k Bohu, chce se na něm, aby se
dokázal zbavit sebelásky. Nelze totiž milovat zároveň dva pány:
sebe a Boha. Buď jednoho nenávidíme a druhého milujeme, nebo
naopak. Proto je mu dočasně odnímáno zvířecí pohodlí. Má totiž
vyjít ze zvířecího ráje (z Egypta), a to tak, aby nemohl zároveň
utíkat zpět, a současně aby měl ještě daleko k cíli. To je hrozná
situace - mít daleko k zemi i k nebi. Ve Starém zákoně se ve
všech takových případech tvrdí, že Hospodin zkoušel své
vyvolené. To je personifikované vysvětlení, aby mu rozuměl prostý
člověk, aby ho bylo možno vést s bázní před trestem a jí ho držet
v šachu. Takové vysvětlení je jen tehdy dostačující, pokud je
podává zasvěcenec, člověk stýkající se s Bohem, jako byl Mojžíš.
Ten pak na sebe může vzít zodpovědnost za nedostačující výklad,
který má pro vedené ten význam, že podstatně snižuje jejich
osobní zodpovědnost a přenáší ji na bedra duchovního vůdce, v
tomto případě Mojžíše. My však už dnes nemůžeme zůstat stejně
nevědomí jako byli synové Izraele. Nemáme totiž vedle sebe
vůdce, který by byl ochoten vzít na sebe zodpovědnost za naši
nevědomost. Potřebujeme vědět, že útěchy, které na cestě k Bohu
dostává pokročilý člověk, tj. ten, kdo je na cestě osvěcovací, jsou
namnoze smyslové povahy. Všechny tyto útěchy, o nichž se s

jistotou dá říci, že člověk na nižším stupni vývoje je nemá a mít
nemůže, nejsou poskytovány proto, aby člověka přibližovaly k cíli,
nýbrž proto, aby mu umožňovaly přežít opuštěnost, o níž byla řeč.
Nesmí se zaměňovat se samotným postupem na cestě. Kdyby se
byli spokojili Židé s jeděním many a s pitím vody ze skály, která
vytryskla stejně nadpřirozeně jako padala mana, byli by se usadili
na poušti a jejich stav by se byl podobal jejich přebývání u plných
hrnců v Egyptě, nebyli by se nikdy dostali do Zaslíbené země. Na
to mnoho lidí při svém postupu zapomíná. Jakmile se ocitnou na
osvěcovacím stupni, cítí se už dost vysoko, protože se nemohou
vrátit k pozemským potěšením, nemají měřítko o tom, čeho teprve
mají dosáhnout, pojídají manu a pijí vodu ze skály tam, kde jiní
žízní a hladoví, vidí se obklopeni milostí Boží, a přestanou
pokračovat. Tímto způsobem bloudili Židé 40 let po poušti. Co je
platno člověku, že ví o tom, že je na poušti, když má dostatečné
množství duchovní stravy, aby nehladověl a nežíznil, a dokáže
tento prostředek duchovního života zaměnit za cíl - za vstup do
Zaslíbené země. To platí o tzv. vyšším vedení okolnostmi, o
kterém jsme se často zmiňovali. Toto vedení je prostředkem,
nikoliv cílem. Všechny dary na osvěcovací cestě jsou
přechodného rázu, všechna uznání, které se takovému člověku
dostane, je jen podpora k tomu, aby nezahynul, když byl vytržen z
čistě vegetativního způsobu života.
Všimněte si, že Pán Ježíš přijímal tyto pocty u vědomí, že
mají předcházet jeho smrti na kříži. Ani na chvíli se tím nevzdálil
svého cíle. Nikdy před tím se nedal oslavovat, až teď, aby, jak se
praví, mohla se naplnit proroctví Písma. Převedeme-li tuto mluvu
do srozumitelnější řeči, můžeme říci: Pán Ježíš ukázal, že člověk,
který se vyčlení svým vnitřním pokrokem z nevědomého stáda lidí,
právem by se mohl stát nejváženějším člověkem mezi lidmi, jejich
vůdcem, králem, protože už není otrokem při plných hrncích, jako
jsou oni. Protože však ještě také není vítězem nad sebou samým,
má této moci užívat jen k tomu, aby nabádal k čistotě, aby zářil
jako vzor. Kdybyste si přečtli pokračování této části evangelia u
sv. Matouše, poznali byste, že za ni správně zařadil vstup Ježíšův
do chrámu, odkud vyhnal penězoměnce a kupce. Jeho stav mu
má sloužit k tomu, aby vyčistil úplně své nitro od všeho
nepatřičného (chrám těla - chrám Boží). Při tom nebo lépe řečeno
už před tím musí dokázat při veškeré poctě, se kterou je
oslavován, pevně sedět na oslici. Jaký to přesně zvolený symbol!
Oslice s oslátkem. Oslice: Naše nesmrtelná duše je nadána
nesmírnou uvědomovací silou. Část z ní převede do zevní duše
(oslice), do toho vědomí, které máme o tomto světě. Je to taková
míra vědomí, že unese naši vnitřní nesmrtelnou podstatu (Ježíše).

Jen je třeba ji ovládat, vědět, kde je pro nás připravena a kam nás
má dovést. Máme také vědět, že toto zlomkové (vpravdě oslovské)
vědomí má mládě (lidské tělo), které je naprosto závislé na
existenci vědomí (oslice). Při takovémto přesném způsobu
hodnocení se nemůže stát, že bychom svůj život s celým lidským
vědomím buď přeceňovali nebo podceňovali. Smýšlíme-li takto,
ubíráme se po všech cestách jen proto, abychom vyčistili chrám,
jelikož jinak bychom nemohli vnitřně umřít a znovuzrodit se z této
vznešené smrti k věčnému životu. Ubíráme-li se touto cestou, pak
jsou posvěceny všechny naše kroky, pak každá buňka našeho těla
(jásající lid) nám dosvědčuje, že jdeme správně a že jsme hodni
se stát králem, vládcem sama sebe skrze svou vnitřní podstatu
(Ježíše). V těle se už začíná projevovat něco, co se trvale děje až
po vzkříšení, a co nyní je jen velmi přechodné, že se to podobá
jen triumfálnímu vjezdu do Jeruzalema (vstupu do Zaslíbené
země, skutečnému trvalému osvobození), ale jen podobá, není to
nikdy trvalý stav, jen známka toho, že jdeme správně. Vidíte, jak
jemný a vznešený, vrcholně odosobněný a pokorný způsob
myšlení musí člověk v těchto chvílích zachovat. Musí si být vědom
toho, že je oslicí, na níž jede Pán Ježíš, že lidské vědomí zůstává
pouhou oslicí, lidské tělo pouhým zplozencem oslice, malým
oslátkem, přikrmujícím se jen z oné části lidského vědomí, která je
člověku usouzena pro pozemský život. Zachová-li tuto rovnováhu
mysli, nic mu neuškodí, nezpychne, dokoná podstatnou část očisty
(vyčistění chrámu) a tím téměř bude připraven na kříž. Ještě ne
úplně. Uvidíme, že očistná cesta prolíná celou cestu osvěcovací
až do její poslední chvíle. O cestě osvěcovací nám Pán Ježíš
mistrně vykládá svým životem od křtu v Jordánu až po ukřižování.
Kéž bychom toto pochopili, a jako se dnes světí snítky a
květy (protože u nás nejsou palmy), tak nechť posvětíme všechny
cesty svého života správným pochopením jejich smyslu.
(Při samotné mši svaté se o Květné neděli čtou pašije, celé
utrpení Páně. Dnes podle sv. Matouše, v úterý podle sv. Marka, ve
středu podle sv. Lukáše a na Zelený čtvrtek podle sv. Jana.
Předchází vždycky jiné čtení a kromě toho během týdne několik
důležitých jiných výňatků z evangelií, které mají úzkou souvislost s
umučením Páně. Protože je všechno to tak důležité a tak špatně
po 2000 let chápané, provedeme si odlišný způsob výkladu. Beze
změny budeme zde reprodukovat první verzi pašijí sv. Matouše a
při výkladu přihlédneme ke všem obměnám podání této události,
nebudeme tu ale opisovat celé znění ostatních tří evangelií. Tento
souhrn pochopení utrpení Páně bude nejvhodnější podat až na

Velký pátek. Mezitím si všimneme jen všeho ostatního, čeho se
vzpomíná ve svatém týdnu.)
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola k Filipanům, kap. II, verš 5 11, které se čte o vlastní mši svaté na Květnou neděli.
Bratři! Mějte v sobě to smýšlení, které je i v Kristu Ježíši:
Ačkoliv má božskou přirozenost, nic nedbal na svou vznešenost,
že je rovný Bohu, nýbrž zřekl se sám sebe, když vzal na sebe
služebnou přirozenost a stal se jako jeden z lidí. Navenek byl
shledán jako člověk, ponížil sám sebe, když se stal poslušným k
smrti, a to k smrti kříže. Proto také ho Bůh povýšil a dal mu jméno,
které je nade všechno jméno, aby ve jménu Ježíšově pokleklo
každé koleno nebešťanů, pozemšťanů a pozemšťanů, a aby každý
jazyk vyznal, že Pánem jest Ježíš Kristus, k slávě Boha Otce.
Výklad:
Sv. Pavel správně pochopil, že Pán Ježíš nepřišel pro nic
jiného, než aby si nás odvedl do věčného života. Nespokojil se s
tím, že vyřkl, co máme činit, abychom dosáhli tohoto cíle, ale sám
vzal na sebe náš úkol a vzorně jej provedl. Nikdo však se nemůže
zařídit podle jeho slov, pokud nepochopí jeho skutky, především
hluboký smysl jeho umírání a všechno co před tím následovalo.
Avšak ani to nestačí. Kdo pochopil, má se odhodlat také podle
míry svého pochopení Pána Ježíše následovat.
Velikou výhodou učení Ježíšova je, že nemluvil učeně a
nevyžadoval si žádné zvláštní vzdělanosti od svých následovníků.
Pochopil-li někdo jen doslovně, nesymbolicky, co mu radil, neměl
mu to za zlé. V pravý čas uvedl nedostačující pochopení na
pravou míru. Nedostatky v zevním rozumovém pochopení měly
být bohatě nahrazeny prožitím duchovním pravd. Nakonec a též
postupně se u každého následovníka Kristova měla dostavit
moudrost, která nepramení z knih a rozumové učenosti, ale ze
zkušenosti, z přímého, stále intimnějšího styku s milovaným
Bohem.
Aby k takové přeměně ve vědění a ve vědomí mohlo dojít, k
tomu bylo třeba, aby každý na sobě učinil to, co Pán Ježíš. Aby
zapřel a potřel své lidství, které se navenek jeví jako lidská
důstojnost, chovající se tak, jakoby pro ni neexistovalo ponížení a
smrt.
Pochopte! Božská podstata, která každého z nás posílá na
tento svět, v každém z nás se stejně ponižuje, jako se ponížila v
Pánu Ježíši, který se zrodil zde na světě, právě tak nahý a chudý,
jako kdokoliv z nás, tato Božská podstata dovoluje, abychom se

vyvinuli v člověka nadaného mnoha vlastnostmi a schopnostmi,
abychom se stali bohatými na lidské přívlastky, ale chce od nás,
abychom se dokázali zříci z lásky k Bohu toho, co je nám
nejdražší, a to je všechno, co si lidé na člověku cení.
Bůh nám dává lidské vlastnosti a důstojnost, ale takovým
způsobem, že se domníváme, že jsme ji sami nabyli, a to buď od
přírody nebo vlastním přičiněním. Nechává nás v tomto domnění
tak dlouho, abychom mu mohli vůbec něco "vlastního" dát. Pán
Ježíš ukazuje při různých příležitostech - a po něm na sobě též
ukazuje sv. Pavel - že nic nemá ze sebe, že všechno, co má, jest
od Otce, a to nejen "vlastní" schopnosti, ale i "jeho" apoštolové.
Proto je schopen zase vše odevzdat do jeho rukou. Učí nás proto,
abychom se naučili se "svým" životem nejen hospodařit, ale také
se jej naučili odevzdávat Bohu, celým životem Jemu sloužit. V tom
tkví ona zvláštní podstata onoho umírání, které měl na mysli Pán
Ježíš, které nám podstoupil, a v pravém slova smyslu za nás, neboť na nikom by nemohl chtít, aby zemřel na kříži, kdyby byl sám
naň napřed nevstoupil a neukázal užitečnost a smysl takové smrti.
Pán Ježíš ukázal, že nepostačí dělat zázraky pro větší slávu Boží,
nýbrž že je třeba také zemřít jednak pro tuto slávu, jednak proto,
že není jiné brány, kterou by bylo možno vejít do věčného života.
Zde, bohužel, pochopení křesťanů uvázlo na poloviční
cestě. Smířili se s tím, že do království Božího se lze dostat až po
smrti. Ale to je naprosté nepochopení učení Ježíšova. Což nepraví
všechna evangelia, že Pán Ježíš nejen zemřel na kříži, ale v tomtéž těle vstal z mrtvých? Nezapomeňte, v tomtéž těle! Chce-li,
abychom jej následovali, chce od nás, abychom vstali z mrtvých v
tomtéž těle. Protože však si poučky Ježíšovy vykládali materialisticky a nikoho neznali, kdo by byl zemřel a v tomtéž těle vstal z
mrtvých, začali se křesťané domnívat, že na konci fyzického světa
všichni vstanou z hrobů ve svých tělech. Jenom pro tento
nehorázný omyl se zakázalo spalování mrtvol.
A tak dosud učení Pána Ježíše čeká na své pochopení, ne
větší učeností, ale hlubším jeho zažitím. Dnes je k tomu daleko
lepší příležitost než dříve, protože křesťanstvo má za sebou už celou řadu neúspěchů, spojených s materialistickým výkladem
Kristova učení, a zbývá mu už jen, aby se naučilo modlit z ducha v
duchu, jak předvídal Pán Ježíš, že se jednou stane, když pravil:
"Přichází hodina, kdy se nebudete klanět Otci ani na této hoře ani
v Jeruzalemě... praví ctitelé se budou Otci klanět v duchu a v
pravdě." (Jan IV, 21, 23)

Sv. Pavel praví, že Pán Ježíš se ponížil a byl poslušen až k
smrti, a proto byl Bohem povýšen nad všechny lidi. To je jediná
cesta hodná následování. Vyžaduje si celoživotní úsilí, ale v ničem
neporušuje činný život člověka. Každé jiné praktikování tohoto
ideálu, jak se provádělo nebo ještě provádí, mohlo přivést ke
smrti, a ke vzkříšení už za tohoto života jen výjimečné jedince a
jelikož se změnily podmínky pro takový experiment, těžko lze říci,
zda vůbec někoho může povznést až na vrchol. Není myslitelné,
že by dnes někdo mohl dospěti ke smrti a ke vzkříšení pomocí
pouhých a neustálých modliteb, pomocí extazí a jiných charizmat,
neboť by se vyřadil z činného života, znemožnil by se před činnými
lidmi, musel by se dát od nich živit, ovšem za těch předpokladů, že
by pro jeho experiment měli pochopení. Z toho důvodu si vyžaduje
umírání a vzkříšení Ježíšovo nový výklad, nové hlubší
porozumění, nové přizpůsobení na změněné životní podmínky.
Dnes se musíme naučit vnitřně umírat a přerozovat tak, aby o tom
nikdo neměl tušení, a to zcela v duchu Kristových zásad, bez
potření jediné z nich. A to bude předmětem našich úvah v tomto
svatém týdnu.
(Umučení Páně a všechno co s ním souvisí, rozebereme si
na Velký pátek.)
Pondělí Svatého týdne
Čtení z proroka Isaiáše L, 5 - 10:
V těch dnech pravil Isaiáš: Hospodin Pán otevřel mi ucho, já pak
neodmlouvám a zpět necouvám. Tělo mé vydávám katům, a líce
své rváčům, obličeje svého neodvracím od těch, kteří mi lají a plijí
na mne. Pán Bůh mi pomáhá, nebudu tedy zklamán, proto
nastavuji svou tvář jako křemen, a vím, že nebudu zahanben.
Blízko je ten, který mi pomůže ku právu. Kdo mi odporuje?
Postavme se zároveň! Kdo se chce se mnou příti? Ať ke mně
přistoupí! Hle, Pán Bůh mi pomáhá! Kdo mne odsoudí? Hle,
všichni jak šat se rozpadnou, mol je zhltí. Kdo z vás bojí se Pána
a hlasu služebníka jeho poslouchá? Kdo chodil ve tmě a nemá
světla, doufej ve jméno Páně, spolehni na Boha svého!
Pokračování sv. Evangelia podle Jana XII, 1 - 9:
Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Bethanie, kde
přebýval Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. Uchystali mu tam
večeři a Marta posluhovala. Lazar pak byl jeden z těch, kteří s ním
byli u stolu. Tu Maria vzala libru drahocenné masti z pravého
nardu, pomazala Ježíšovi nohy a utřela mu je vlastními vlasy, a

dům se naplnil vůní z masti. Než jeden z jeho učedníků, Jidáš
Iškariotský, který ho měl zradit, řekne. "Proč se ta mast neprodala
za tři sta denárů a nedalo se chudým?" To však pravil ne ze
starostlivosti o chudé, nýbrž proto, že byl zloděj a že si z příspěvků
do měšce, který měl, ukládal stranou. Ježíš tedy řekl: "Nech ji, ať
to uchová ke dni mého pohřbu! Vždyť chudé máte ssebou
vždycky, mne však vždycky nemáte."
Výklad:
Připadá nám, jakoby prorok Izaiáš mluvil za Ježíše Krista, který
se vydává katanům na pospas. Církev proto zařadila tento text do
Svatého týdne, v němž se vzpomíná na utrpení Páně. Izaiáš však
mluví o své situaci, kterou sám zažíval. A vidíme, že zažíval
podobné ponížení jako později po více než 700 letech Pán Ježíš.
Pro nás je tento text nesmírně důležitý. Především proto, že Izaiáš
při svém ponížení pociťoval pomoc Boží tak určitým způsobem, že
všechna moc trýznitelů mu připadala vedle ní nepatrná a pomíjivá.
Když porovnáme utrpení Páně s utrpením Izaiášovým, jsou si v
podobnostech nápadně podobná. Izaiášovi se dostalo pomoci
právě v situacích, v nichž se mnohem později ocitl Pán Ježíš.
Nebyla to obdoba náhodná. Byly to v obou případech okolnosti,
které jednak napomáhají k odosobňování tak značnému, že po
něm může nastat mystická smrt, tj. smrt zevního já, jednak jsou to
stále platné obrazy prostředků odosobnění, bez nichž se nikdo
neobejde, kdo chce vnitřně zemřít. Jinými slovy: Ne každý musí
být zevně trýzněn, ale u každého musí být umučeno zevní já,
právě v těch vlastnostech, o nichž je tu řeč, má-li se dospět k
mystické smrti a znovuzrození.
A co je stejně důležité:
Jako jsme si četli před nedávnem slova Páně k Židům: "Váš
otec Abraham s plesáním chtěl vidět můj den, viděl a zaradoval
se", tak tentokrát můžeme po pravdě říci, že Pán Ježíš plným právem mohl prohlásit o utrpení Izaiášově: "Izaiáš trpěl před 74O lety
podobně jako já, avšak síla mého dnešního utrpení stála za ním,
on ji pociťoval a lehce zvítězil." Nesbírejme kamení, jako činili Židé
při výroku o Abrahamovi, nýbrž vězme, že bylo možné, aby
budoucí utrpení Ježíšovo dodalo sílu dávno před tím zemřevšímu
Izaiášovi z toho jednoduchého důvodu, že hmotné utrpení Ježíšovo, jak o něm píší shodně čtyři evangelisté, bylo jen obrazem
skutečného, ustavičného utrpení Kristova, které za nás ustavičně
snáší, abychom mohli postupně naplňovat úkol spásy už tím, že
žijeme jako lidé, abychom nežili samoúčelně jen pro onen krátký
úsek mezi hmotným zrozením a hmotnou smrtí, nýbrž abychom

byli schopni hledat a nalézat život věčný, tj. nalézat spásu pomocí
hmotného života.
Přejděme k sv. evangeliu. Maří Magdalena, která pomazala
Ježíšovy nohy drahou mastí a vlastními vlasy mu je utřela, je
protějškem Jidášovým. Pán Ježíš ji zbavil před nedávnem jejího
špatného a planého způsobu života, ona poznala cenu nového
života a projevila svou vděčnost za ten nesmírně cenný dar. Jidáš
naproti tomu, i při neustálém styku s Pánem Ježíšem, nic
nezměnil na své chtivosti, na svém sobectví, tak charakteristickém
pro každého světského člověka, který dovede své sobectví velmi
často maskovat láskou k člověku, právě jako Jidáš. Láska, která
se zastavuje u lásky k člověku, není dokonalou láskou, protože
zapomíná na toho, kdo vůbec umožnil její projev, na lásku, z níž je
sama odvozena.
Církev však dává číst tuto pasáž pro větu: "Nech ji, ať to
uchová ke dni mého pohřbu!" Kdo jde ze jiné na smrt, ačkoliv by
mohl jen věčně žít a nikdy neumírat, ten si zasluhuje pocty. A
Kristus, přeje-li si, aby veškeré tvorstvo k němu přišlo, ustavičně
za nás umírá, s každým utrpením a s každou smrtí pomíjivého
života tvorů. Kdyby to nečinil, nevykoupil by ani jedinou duši,
způsobil by, že by se od něho všechno stvořené neustále
vzdalovalo.
Nemělo by nám uniknout, s jakou mírností řeší Pán Ježíš
námitku Jidášovu. Dobře ví, co Jidáš zamýšlí, avšak nezazlívá
mu, trpí ho mezi apoštoly. Vpravdě se mezi nás vtělila Láska,
pokorný Beránek, který snímá hříchy světa.
Zelený čtvrtek
Čtení z prvního listu sv. Pavla Apoštola ke Korinťanům XI,
20 - 32:
Bratři! Když se tedy shromažďujete na jedno místo, není to
již jedení večeře Páně. Neboť každý si napřed bere při stole svou
večeři, a jeden hladoví, druhý pak je opilý. Což nemáte domů, kde
byste se najedli a napili? Či pohrdáte církví Boží a zahanbujete ty,
kdo nic nemají? Co vám mám říci? Chváliti vás? V tom vás
nechválím. Já jsem zajisté přijal od Pána, co jsem vám i podal, že
Pán Ježíš té noci, v kterou byl zrazován, vzal chléb, vzdal díky,
rozlámal a řekl. "Toto je mé tělo, které je za vás (vydávané), to
čiňte na mou památku!" Podobně i kalich po večeři a řekl: "Tento
kalich je nová úmluva v mé krvi, to čiňte, kdykoliv budete píti, na
mou památku!" Kdykoliv totiž jíte tento chléb a pijete kalich,

zvěstujete smrt Páně, dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb
nebo pil tento kalich Páně nehodně, vinnen bude tělem a krví
Páně. Ale člověk ať zkoumá sám sebe, a takto ať jí z toho chleba
a pije si odsouzení, když nerozeznává tělo. Proto je mezi vámi
mnoho nemocných a slabých a mnozí zesnuli. Kdybychom sami
sebe posuzovali, nebyli bychom souzeni. Ale když jsme souzeni
od Pána, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni s tímto
světem.
Pokračování sv. Evangelia podle Jana XIII, 1 - 15:
Před velikonočními svátky, kdy Ježíš věděl, že mu přišla
hodina, aby z tohoto světa odešel k Otci, a protože miloval svoje,
kteří byli ve světě, projevil jim lásku do krajnosti. A při večeři, když
již ďábel vložil do srdce Jidášovi, synu Šimona Iškariotského, aby
ho zradil - on pak věděl, že Otec mu dal všecko do rukou a že
vyšel od Boha a odchází k Bohu - vstane od večeře, odloží
svrchní šat, vezme lněné plátno a přepáše se. Potom naleje vody
do umyvadla a počne učedníkům mýti nohy a utírati plátnem,
kterým byl přepásán. Přijde tedy k Šimonu Petrovi. Ale on mu řekne: "Pane, ty mi chceš mýti nohy?" Ježíš mu odpověděl: "Co já činím, to nyní nechápeš, ale poznáš později." Petr mu řekne: "Nikdy, na věky mi nebudeš míti nohy!" Ježíš mu odpověděl "jestliže
tě neumyji, nebudeš míti podílu se mnou." Šimon Petr mu praví:
"Pane, nejen mé nohy, nýbrž i ruce a hlavu." Ježíš mu řekne. "Kdo
se vykoupal, nepotřebuje se umývat, leč jen nohy, ale je celý
čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni." Věděl totiž, kdo je jeho
zrádcem. Proto řekl: "Ne všichni jste čisti." Když jim tedy umyl
nohy a vzal si šat, položil se zase a řekl jim: "Chápete, co jsem
vám činil? Vy mě nazýváte mistrem a Pánem, a správně říkáte,
neboť to jsem. Jestliže tedy já, Pán a mistr, umyl jsem vám nohy,
také vy máte mýti nohy jeden druhému. Neboť jsem vám dal
příklad, abyste i vy činili, jako já jsem učinil vám".

Výklad:
Staří Židé, podobně jako jiní okolní národové, přinášeli Bohu
krvavé oběti, obvykle zvířata k tomu zvlášť vybraná. Už tehdy však
oběť zvířete byla obětí zástupnou, měla představovat oběť člověka
Bohu, a to právě oné zvířecí části lidské podstaty, neboť ona musí
vždycky být obětována, má-li se v člověku uprázdnit místo pro
vědomé soužití s Bohem. Toto se ve starověku všeobecně vědělo,
a proto ten, kdo obětoval Bohu zvíře, sám sebe připravil k této
oběti postem a předepsanou očistou. Zevní oběť zvířete pak

představovala vyvrcholení vnitřní oběti člověka. Člověk obětuje
zvíře, tj. vzdává se zvířecího způsobu života z lásky k Bohu, chce
se zbavit z lásky k němu všech vášní a smyslností. Zvíře je jejich
symbolem, ztělesňuje všechno pudové, co bylo dosud překážkou
volného přístupu člověka k Bohu. Aby byl člověk schopen takové
oběti, musel se k ní připravovat. Proto i obětní zvíře bylo zvláštním
způsobem připravováno. Příprava zvířete k oběti by však bývala
zbytečnou, právě jako jeho oběť sama, kdyby nebyla bývala
obrazem skutečné přípravy člověka k takové oběti, protože
skutečnou obětí nebyla zevní oběť zvířete, nýbrž vnitřní oběť
člověka, zevně neviditelná. S úpadkem a materializací
náboženství množily se sice hmotné oběti zvířat, aby se přehlušilo
svědomí lidí, ale vnitřních obětí nebylo, nebo se stávaly stále víc
formální. V této chvíli přichází Pán Ježíš, aby zjednal nápravu, aby
obrodil náboženství, aby znovu objevil a zpřístupnil opuštěnou
cestu k Bohu. Vždyť v jeho době do dopadalo tak, že ani ti, kdo by
byli chtěli k Otci jít, nemohli, protože neměli klíče ke království,
nevěděli, co mají činit. Situace byla poměrně stejná jako dnešní, s
tím rozdílem, že tehdy existovala skupina lidí, farizeové, kteří měli
klíče, ale sami nevcházeli, nepoužívali jich a jiným bránili vejít, aby
nepřišli o pověst znalců. Dnes je situace poněkud jiná. Po pádu
Molinosově (1628-1696) upadla mystika, tj. přímá cesta k Bohu, v
nemilost, všechny její poučky se staly tajné, byly pokoutně a
všelijak pokrouceny vynášeny tu a tam na povrch, nikdy už se
nevyskytly úplné. Materialistická část světa, jak v komunistických,
tak i v kapitalistických částech světa, našla pak snadné
prostředky, jak kompromitovat hledače a hledání přímé cesty,
protože jich je hrstka, postrádají společné mluvy, společné
základny, jsou zastupovány navenek nerepresentativně, mnoho
šarlatánů se za ně vydává a dále je kompromituje.
Pán Ježíš zavedl především obnovenou starozákonní oběť
na nové, méně materialistické základně. Místo četných
zástupných krvavých obětí sám se nabízí jako nejvyšší a plná
oběť, která nemůže být ničím převýšena. Chce od nás, abychom
se k této jeho oběti připojili svou vlastní, a za to nám slibuje, že
nám poskytne chléb, po němž se nelační a pramen vody živé, po
níž se nežízní, zkrátka vědomě žitý věčný život, nastoupený už
zde na zemi a přesahující hranice všech proměn i tzv. zrození a
tzv. smrti. Křesťani si mají neustále připomínat tuto jeho
zástupnou oběť a mají se k ní připravovat tak, jako kdysi sebe
připravovali staří Židé před zástupnou obětí zvířete. Při tom
nehrozí nebezpečí, že by v obětovaném chlebu a vínu mohli
spatřovat své zvířecí já, nýbrž stává naděje, že na tuto oběť se
budou připravovat dokonaleji, neboť se budou snažit ve své

přípravě připodobnit Pánu Ježíši, jak čistotou těla, tak i čistotou
duše, aby se stali hodnými stát se spoluobětovanými. Avšak už ze
slov Pavlových vidíme, že mnozí křesťané začali večeři Páně
spojovat s pouhým najeděním a napitím. Záhy zapomněli, jaké
velké tajemství jim bylo zjeveno a k jakému velkému užitku se jim
nabízí jeho vysvětlení. Pán Ježíš vstupuje na kříž, aby na něm
příkladně překonal pocit oddělenosti od Boha, a nabídl nám,
abychom jeho oběť považovali za svou vlastní, prostě se připojili k
jeho oběti a k jeho vítězství, že nám za to dá sílu, abychom
zvítězili nad pocitem oddělenosti sami v sobě, a tím dosáhli
svobody na věky.
Zajímavý je názor sv. Pavla na utrpení Korinťanů za to, že
nehodně přistupují k večeři Páně. Při té příležitosti praví:
"Kdybychom sami sebe posuzovali, nebyli bychom souzeni."
Zřejmě znal známé duchovní zákony, které bychom mohli
nazvat zákonem o rovnováze vnitřního života se zevním a
zákonem o zrychlení a jeho setrvačnosti.
Neodpovídá-li zevní úkon jeho vnitřnímu obsahu,
neodpovídá-li zevní způsob života, tj. mravní úroveň, dosažené
výši vnitřní modlitby nebo naopak, dochází k nerovnováze, jejímž
výrazem je vždycky zvýšené utrpení, které vzniká "k nápravě,
abychom nebyli odsouzeni s tímto světem." Každý neharmonický
vývoj je vývojem nesprávným, zbavuje člověka rovnováhy a klidu,
přináší mu utrpení. A platí to jak pro život jednotlivce, tak i pro celé
národy a kultury. Např. indická kultura byla jednostranně
zaměřena na vnitřní rozvoj, zanedbávala sociální rozvoj, zevní
podmínky života. Přinášelo to epidemie, hlad, vpády cizích vojsk,
dlouhodobá poddanství jiným národům. Západní kultura je
jednostranně zaměřena na technický a sociální rozvoj, na pohodlí
a blahobyt. Tato jednostrannost způsobuje mravní úpadek,
přecházející občas až ke strašnému krveprolévání ve válkách,
které jsou výrazem sobecké touhy po moci i na úkor jiných.
Jednotlivec, který se snaží o mravní vývin, ale zanedbává
při tom účel, pro nějž se má stát mravnějším, nebo hledá smysl
mravnosti jen ve vlastním klidu nebo jen v prospěchu lidské
společnosti, připravuje si těžké boje, protože nezná mistra, který
jediný je schopen mu umýt nohy tak, aby byl celý čist, nečiní nic z
lásky k tomuto mistru, kterého má milovat nade vše.
Všimněme si teď Pána Ježíše, co dělá při poslední večeři,
kdy jim chce dokázat svou lásku.

"Odloží vnější šat" na důkaz, že co bude dělat, vychází z
jeho vnitřní moci, nezřejmé zevním lidem, kteří ho znají jen podle
zevní podoby.
"Vezme lněné plátno a přepáše se."
Příprava k tomu, aby mohl umýt apoštolům nohy a osušit je.
Sám je připraven k tomu, aby u těch, kdo jsou jeho učedníky, mohl
způsobit očistu, budou-li si to přát. Jen proto, že byl připraven k
tomuto a ještě k vyššímu úkolu, dal se nazývat Pánem a mistrem,
jen proto jím byl.
"Nalije vody do umyvadla." Připravuje prostředí, v němž je
možno dosáhnout očisty. Prozrazuje tedy, že z něho pochází
vesmír a jaký je jeho smysl.
"Počne učedníkům mýti nohy a utírati je." Provádí očistu lidí
zdola tím, že je posílá na nízkou přízemní úroveň, do hmotného
života, tím, že se s nimi sdílí o svou uvědomovací sílu, že je
světlem, které osvěcuje každého člověka, který přichází na tento
svět. Nakonec je zase zbavuje prostředí, do kterého je uvedl (tj.
osušuje je), avšak teprve po provedené očistě.
Dále odmítá mýt více než nohy.
Bylo by nesprávné, kdyby se člověk celý ponořil do zmíněné
očistné lázně, protože by to nevedlo k očistě, nýbrž ke zbavení
vědomí. Co je zde na světě vytvořeno uvědomovací silou a vtěluje
se do člověka, s ním roste a upadá, to je jen část lidské podstaty,
to jsou ty nohy, po nichž si tu běhá, smysly a rozum, pomocí nichž
chápe časoprostor, pomocí nichž žije v ději a může z něho
načerpat zkušenosti potřebné pro život v bezčasovosti. Musí však
být člověku ponechána skrytá složka, která se nepotřebuje očisťovat, která jenom potřebuje nabýt, co získala zevní, nám zjevná
část člověka v umyvadle vesmíru.
"Jestliže tedy já, Pán a mistr, umyl jsem vám nohy, také vy
máte mýti nohy jeden druhému."
Máme-li správně pochopit, co chtěl Pán Ježíš, aby si
vzájemně apoštolové činili, ale nejen sobě, ale vůbec všem v
rámci své apoštolské činnosti, musíme vědět, co Pán Ježíš
očistou myslel. Pochopitelně měl na mysli očistu duševní, nikoliv
hmotnou. Avšak i toto pochopení je nedostačující. Správné
pochopení vyplývá z toho, že jim umýval nohy, onu část těla
stýkající se se zemí, znečisťovanou zemí. Je to naše zevní
vědomí, jeho nositelé, smysly, rozum. Od čeho se mají očistit?
Kdybychom řekli, že jen od připoutanosti ke světu, neměli bychom
celou pravdu, protože té se ani nelze zbavit nevíme-li, proč

bychom se jí měli zbavit, nevíme-li, že existuje něco jiného než
tento svět, že existuje věčný život. Umývání nohou znamená ten
druh očisty, jímž se zbavujeme onoho omezení, že nás nohy,
smysly, rozum nesly jen za hmotnými cíli, za smyslovými a
rozumovými zážitky. Tato očista nám objevuje pramen
smyslového, rozumového, zevního vědomí, objevuje nám vědomí
nezávislé na funkci mozku a smyslů, na existenci těla, na existenci
čehokoliv omezeného časem a prostorem, objevuje nám vnitřní
svobodu, o které jsme dosud nevěděli.
Právem byste se mohli zeptat, proč tedy ono umytí nohou ve
večeřadle nemělo okamžité tyto následky na apoštoly, proč si
neuvědomovali nic navíc ani po umytí nohou. Každý vyšší duševní
stav, právě jako stav lidského vědomí, má někde svůj začátek na
úrovni, kam pronikl, a to začátek někdy téměř nepozorovatelný.
Všimněte si jen, jak se pomalu rozšiřuje vědomí narozeného dítěte. Přestože začíná v okamžiku zrození, přece jen teprve za dlouhý čas možno mluvit o plném jeho rozvinutí. Tak tomu bylo i s novým duchovním životem apoštolů, který se zrodil v okamžiku, kdy
si je Pán Ježíš vyvolil za své učedníky a doznal svého dovršení
teprve po zmrtvýchvstání Páně při seslání Ducha svatého. Kolik
doteků, kolik popudů ze stran Páně se muselo mezitím apoštolům
dostat. Stejně je tomu při výchově dětí a při rozvíjení jejich
schopností. Na duchovní cestě člověk žije a roste z jediného zážitku třebas léta, třebas celý život.
K podrobnějšímu výkladu o poslední večeři Páně se ještě
dostaneme.
Velký pátek
Umučení Pána našeho Ježíše Krista.
(Výklad bude proveden po částech, podle všech čtyř
evangelií. Za základ bude vzato evangelium sv. Matouše, jak se
čte na Květnou neděli v kap. XXVI, 1 - 75 a XXVII, 1 - 66. K
nepodstatným odchylkám v textu dalších tří evangelií nebude
přihlíženo.)
Za onoho času pravil Pán Ježíš svým učedníkům: "Víte, že
po dvou dnech budou velikonoce a Syn člověka bude vydán, aby
byl ukřižován."
Začíná líčení umučení Páně,
mnohostranný význam. Líčí se v něm:

které

má

pro

nás

1. Příčina vzniku a zániku lidského rodu a smysl jeho
existence na zemi,
2. mystická smrt vyspělého jedince se všemi předpoklady,
které nutno splnit, aby k ní došlo.
3. zevní okolnosti, které napomáhají jednotlivci, aby mohl
vnitřně umřít,
4. milost Boží, bez níž není možno vnitřně umřít a
5. smysl vykoupení, které nám přichystal Kristus.
Zevrubně a všestranně nelze v rámci pouhých kázání
provést výklad v celé šíři. Soustředíme se proto hlavně na
osvětlení mystické smrti. I tak nutno předeslat některá vysvětlení.
Mystická smrt se liší od hmotné smrti na konci lidského života jak příčinami, tak i následky. Mezi oběma existuje pouhá podobnost, takže obraz fyzické smrti Ježíšovy na kříži jen do určité
míry vystihuje mystickou smrt. Pán Ježíš totiž volil smrt na kříži
ještě z jiných, shora uvedených příčin, jimž tato smrt odpovídá
také jen do určité míry. Míra podobnosti ve všech případech je
dostačující, aby se z ní mohl každý z nás poučit ovšem, co
potřebuje vědět o těchto nejzávažnějších otázkách života a smrti.
Zopakujme si napřed několik základních pojmů, bez nichž
bychom se v dalším výkladu neobešli.
Co je to narození člověka na svět, kromě příchodu
hmotného těla na svět?
Lidská nesmrtelná duše se vtěluje do hmotného těla, aby skrze ně
uplatnila ve hmotném světě určitou malou část svého vědomí,
určitou část své uvědomovací schopnosti. Nemůže zde na zemi
uplatnit celé své vědomí a uvědomovací sílu, protože k tomu by
nestačil žádný omezený nástroj, ani lidské tělo. To stačí
vstřebávat za určitých přesně daných fysiologických možností jen
určitou míru vědomí nesmrtelné duše. Pomocí této části
uvědomovací síly nesmrtelná duše je schopna si vytvořit lidské já.
Víme, že se to neděje ihned, nýbrž teprve během několika let po
narození, po jejichž prožití už můžeme mluvit o vyhraněném pocitu
jáství. Toto já používá pro potřeby individuálního života na zemi
smyslů a rozumu, používá mozku a do určité míry i jiných
nervových center. Protože poznání těchto nástrojů nestačí za
obvyklých okolností na vnímání něčeho navíc, podlehne
klamnému dojmu, že nad tuto část vědomí nesmrtelné duše, které
nyní užívá jako své vlastní, jakoby na věky mu svěřené, není
žádného dalšího uvědomovacího stupně. Podléhá dalšímu
klamnému dojmu, že je nesmrtelné. Proto se téměř nikdo nestará

o posmrtný život, nebo jen jako o něco hypotetického. Musíme si
přiznat, že je to úplně v intencích lidské nesmrtelné duše, neboť
kdyby záleželo jen na ní, neměla by prostředků, jimiž by mohla
způsobit něco jiného než počkat, až se lidské tělo opotřebuje a v
okamžiku smrti stáhnout zpět svou uvědomovací sílu. Možnosti,
které má nesmrtelná duše, viz zázrak v Káni galilejské.
Co je to smrt člověka, kromě odumření lidského těla?
Protože vesmír vznikl tvůrčí silou Boží a jí je také ustavičně
udržován, rozvíjen i ničen, vyšle-li nesmrtelná duše část svého
vědomí do těla a do omezené existence uvnitř hranic vesmíru,
uvnitř času a prostoru, kam svou podstatou nepatří, dostává se ke
zdrojům existence a života, k nimž zatím neměla přístupu, těší se
z vývojového aspektu vesmíru, podílí se na jeho vývoji, na rozvoji
vědomí vůbec. Je to pro ni objevná cesta, je to její způsob
pronikání do podstaty Boží. Částečka vědomí, kterou nesmrtelná
duše živí v lidském těle, má pro omyly, o nichž byla řeč, zvláště
pro pocit oddělenosti a nesmrtelnosti, zvláštní úlohu, proniknout
do universálního vědomí Božího ze strany stvořeného a uzavřít
tak okruh, který byl začat stvořením vesmíru, tj. podílet se na
tvůrčím díle Božím. Této schopnosti, podílet se na vědomí Božím,
nabývá lidské já jen tehdy, když se mu podaří vyjít z těkání
pozornosti z předmětu na předmět, když se mu podaří abstrahovat
od dané skutečnosti, čili, jak se tomu v náboženství říká, odpoutat
se od světských tužeb, vášní, starostí apod. nesmrtelná duše se
spoléhá, že tomuto se každé lidské já přiučí samotnou povahou
života na zemi, neboť při něm, vzhledem k omezeným možnostem
lidského já a jako nástroje těla, rozumu a smyslů, je třeba se
pořád něčeho odříkat. Každé odříkání je obdobou smrti, při níž se
musíme zříci všeho. Kdyby nebylo odříkání během života, byla by
smrt velmi těžká, ale čím více odříkání život přinese, tím
dokonaleji připraví na smrt. Lidské já během života nabírá
zkušenosti ze zevního světa, posiluje potenciál svého vědomí
vegetativním způsobem (stravou, pitím dýcháním apod.). To
všechno je v podstatě přejímání síly Boží pro vzrůst pospolitosti
nesmrtelné duše s Bohem, to přináší dokonalejší uchopení Boha
duší. Lidské já se nám tu jeví jako vyslanec nesmrtelné duše, z
nestvořeného do oblasti stvořeného, aby tam zastupovalo zájmy
nesmrtelné duše, ať o tom ví či neví. Kdyby se mělo lidské já silou
svého vědomí a za pomoci nesmrtelné duše domoci vědomí
Božího a tím vědomé nesmrtelnosti, bylo by k tomu třeba
dlouhého střádání zkušeností a dlouhodobě vyvíjené schopnosti
odosobnění, zkrátka nepřehledné řady lidských nebo podobných
životů, při nichž by byla možnost se odosobňovat. Spasitelským

zásahem Božím a za příznivých okolností (dostatečně dlouhý
život, zdraví, rozvinutá rozumová a citová činnost) je možno
dosáhnout vědomé nesmrtelnosti během jediného života. Pán
Ježíš neustále zval, aby ho lidé následovali na jeho cestě k Otci a
vykládal jim, co mají činit. Jedna z jeho hlavních pouček zněla:
"Vezmi svůj kříž a následuj mne." To neznamená "odevzdej se
osudu", nýbrž nástup k mystické smrti a neochvějný postup na ní
až k úplnému odumření zevního já.
Nuže, vedle tohoto dobrovolného odosobňování, vedoucího
k mystické smrti, symbolizované smrtí Ježíšovou na kříži, existuje
nedobrovolné odosobnění při hmotné smrti, které jen za
výjimečných okolností se může svými účinky stát mystickou smrtí,
tj. přinést trvalé osvobození, trvalé soužití s Bohem. Ve většině
případů hmotná smrt poskytuje nesmrtelné duši jen možnost
obohatit se o zkušenosti ze zevního světa, o část Boží síly,
načerpané ze života na zemi, o dojem, z něhož lze upříst
dispozice pro další objevitelskou existenci, neboť nesmrtelná duše
nesbírá Boží sílu náhodně, nýbrž podle jedinečně volených
způsobů.
Ještě nutno aspoň předběžně něco říci o spasitelském úkolu
Kristovu. Nebude to ani zdaleka všechno, co se o něm dá říci, ale
právě jen tolik, aby další výklad byl usnadněn. Pochopili jsme,
doufám, že k tomu, aby člověk mohl vědomě žít s Bohem, aby s
ním mohl být jedno, jak citoval sv. Jan Pána Ježíše, k tomu je
zapotřebí především se odosobnit, tj. dát Bohu všechno, co
můžeme, i za cenu fyzické smrti a ztráty sama sebe.
Toto ztrácení sobectví a tedy sebe samého, přináší
postupné rozšiřování vědomí až k vědomí Božímu. Přesto z
vlastní síly by člověk nebyl schopen tak velkého odosobnění, že
by zcela ztratil sebe a tím zcela nalezl Boha. Proto Pán Ježíš,
hlavně při svém umučení, ukazuje, co všechno musí člověk ztratit,
aby mohl umřít na kříži. To všechno s ním projdeme. To však je
pouze naučná, nikoliv spasitelná část jeho smrti. Ta spočívá v
něčem jiném. V čem, to si nejlépe ukážeme na příkladu sv.
Terezie z Avily, která umřela mystickou smrtí za pomoci Spasitele.
Postupovala čistě podle katolického pojetí odosobnění,
zbavovala se pout ke světu a snažila se žít čistě, bez hříchů, jedla
málo, hodně se modlila, a při tom stačila dělat skutky milosrdenství, nežít jen vnitřním, klášterním způsobem. Ale přes určitý
stupeň umírání se nemohla dostat po dobu 18 let. Jak poznala, že
nepokračuje v umírání? Zažívala suchost, opuštěnost a propadala
zoufalství, že Bůh, který se jí zjevil, zase odešel a nežil stále v její

duši. K tomu se navršily těžké zkoušky až k úplnému ochrnutí.
Psala o tom sama takto výstižně: "Umírám zoufalstvím, že
nemohu umřít. Už jsem všechno Bohu dala, nemám, co bych mu
mohla ještě dát. Můj stav je beznadějný."
Tu se jí zjevil Kristus a řekl jí, že zapomněla, že také za ni
zemřel na kříži. Že mu přece má co dát! Že si od něho má vzít
jeho oběť na kříži, přivlastnit si ji, jakoby ji sama provedla, a pak
mu ji odevzdat. Sv. Terezie si vzala z rukou Kristových jeho oběť
na kříži a dala mu ji. To stačilo k tomu, aby umřelo její od Boha
oddělené já, aby padly závory vězení její duše, a ona se ocitla na
trvalo ve spojení s Bohem.
To je stručné vysvětlení spasitelského úkolu Kristova.
Dokud Bohu dáváme něco "svého", je to věc dobrá, ale s
tímto systémem myšlení se nedostaneme až na konec cesty. Nic,
co tu na zemi vlastníme, není naše. Všechno máme na čas
půjčeno z tvůrčí dílny Boží. Tělo schopné života a všechny
duševní schopnosti jsou varianty Božích sil. Od začátku dáváme
Bohu jeho věci, ale trvá velmi dlouho, než dospějeme k tomuto
poznání. Ještě jednou jinými slovy: (poznámka č. 10 str......)
Ježíš Kristus nám nabízí, abychom si vzali jeho oběť za
svou, jako jsme si od narození brali jeho život za svůj, abychom
mu bez výhrad vrátili, co jeho jest. Pak budeme opravdu mrtví,
protože nám nezbude zhola nic. Takové míry odosobnění je
zapotřebí, abychom mysticky umřeli s Kristem. Nyní můžeme
nastoupit cestu výkladu vlastního textu. Pán Ježíš věděl, že bude
vydán, aby byl ukřižován. Chce nám tím říci, že mystická smrt
nepřichází náhodně. Pán Ježíš vykonal všechno, co mohl vykonat
před svou smrtí na kříži. Obracel na víru, křísil mrtvé, uzdravoval
nemocné, těšil zarmoucené, zasvěcoval učedníky. Nemohl jim
poslat Ducha svatého, který by byl způsobil, aby poznali všechno,
co dosud poznat nemohli. K tomu bylo třeba, aby odešel. Zkrátka,
za svého života na zemi dával Pán Ježíš maximum toho, co lze
dát ve stvořeném stvořenému. Tím neuzavíral okruh. Tvorové do
určité doby se spokojují s tím, že dostávají od Boha pomíjející
existenci a všechno, co s ní souvisí. Ale to není všechno, to
nikoho nevyvede z vězení vesmíru, z vězení omezenosti,
pomíjejícnosti a smrti. Nikdo z těch, kdo chodili s Pánem Ježíšem,
nemohl zvolat se sv. Pavlem: "Smrti, kde je tvůj osten?" I svatý
Petr projevoval strach o svou hmotnou existenci až do konce
života Pána Ježíše před křížem. A Pán Ježíš si byl této jejich
vlastnosti dobře vědom. Nemohli se opřít o spasitelnou sílu jeho

smrti na kříži. Pán Ježíš se proto dobrovolně odhodlal vyvést lidi z
pouhého lidství, to je jediná cesta k trvalému spojení s Bohem.)
Tehdy se sešli velekněží a starší lidu do síně velekněze
jménem Kaifáš, a doradili se, že se Ježíše zmocní lstí a zabijí ho.
Pravili však: "Ne ve svátek, aby nenastalo vzbouření lidu."
(Sv. Lukáš k tomu dodává: "Ale Satan vešel do Jidáše,
který se zval Iškariotský, jednoho ze dvanácti. Ten odešel a mluvil
s velekněžími a veliteli /chrámu/, jak jim ho vydá. I zaradovali se a
dohodli se, že mu dají peníze. A slíbil to. Hledal však vhodnou
příležitost, aby jim ho vydal, až s ním nebude lid.")
Představují-li nám kněží a farizeové zevní okolnosti a
apoštolové vlastnosti člověka přibližujícího se mystické smrti, pak
snadno porozumíme, co se s takovým člověkem děje. Zevní
okolnosti nejsou slepým, nýbrž pouze nevědomým přisluhovačem
vyspělého jedince. Vše musí sloužit k tomu, aby se smrt
uskutečnila. Ostatně stejně je tomu u každého člověka i
nábožensky nezaloženého, že je aspoň vychováván okolnostmi, i
když se dlouho snaží jen z nich sobecky žít. Čas se nachyluje i
pokud se týče ctností a nectností člověka. Brzy se ocitne za
hranicemi ctností i nectností, brzy mu nebudou moci ani posloužit
ani ublížit, ale zatím tomu tak není. Špatná vlastnost (Jidáš),
kterou trpěl, hraje zatím nejvýznamnější úlohu. Ukazuje člověku,
že pokud zcela nezemře, nebudeme mít od ní pokoj. A to, že je jí
nakonec vydán na milost a nemilost, dobře mu pomáhá k tomu,
aby se zbavil tak dlouho oslavovaného a všemi ctnostmi nadaného
lidství. Některé vlastnosti člověka se časem chovají jako
samostatné bytosti, chtěly by přežít smrt lidského. Je to
způsobeno tím, že jsou zakořeněny v podvědomí (v pekle, v
satanovi) a odtamtud berou život i tehdy, když už je člověk dávno
neživí ani skutky, ani myšlenkami. O Jidáši si řekneme ještě
později.
"Když pak dlel Ježíš v Bethanii, v domě Šimona
malomocného, přišla k němu žena s alabastrovou nádobkou se
vzácnou mastí a vylila mu ji na hlavu, jak ležel při jídle. Když to
uviděli učedníci, rozmrzeli se a říkali: "K čemu tato ztráta? Vždyť
se to mohlo draho prodat a dát chudým." Ježíš to však poznal a
řekl jim: "Proč působíte těžkosti této ženě? Vždyť na mně učinila
dobrý skutek. Chudé máte ssebou přece vždycky, mne však
vždycky nemáte. K mému pohřbení to totiž učinila, že vylila tuto
mast na mé tělo. Vpravdě vám pravím: Kdekoli na celém světě
bude hlásáno toto evangelium, bude se vypravovat také o tom, co
učinila, jí na památku."

Tehdy jeden z dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, odešel k
velekněžím a řekl: "Co mi dáte, a já vám ho vydám?" Oni mu pak
odpočítali třicet stříbrných. A od té chvíle hledal příležitost, aby ho
vydal."
Výklad k této části sv. evangelia jsme si už podali zčásti v
pondělí Svatého týdne. Stačí postavit tento text jako protějšek ke
zradě Jidášově a k jednání farizeů. Existuje zřejmě spojitost mezi
chtěným dobrem a chtěným zlem vůbec. Obojí působí na stejné
úrovni, i když z opačných podnětů. Žena vylila drahocennou mast
na hlavu Ježíšovu z vděčnosti a úcty k němu. Zamyslete se nad
tím ve spojitosti s připomínkou Pána Ježíše, že kdekoliv se bude
číst toto evangelium, bude se na památku té ženy číst také to, co
učinila. Velice mu záleželo na tom, aby se tato událost četla ve
spojitosti s jeho umučením. Špatně poučený člověk by přičítal smrt
Ježíšovu jen nenávisti farizeů a ziskuchtivosti Jidáše. K rozpoutání
zla by bylo nedošlo, kdyby byl Pán Ježíš nevykonal tolik dobra.
Prostoduchý výklad zní, že každé dobro je vyváženo zlem, čímž
dochází k jakémusi vyrovnání na úrovni dvojnosti, tím je umožněn
vzestup nad úroveň všech vzájemných protiv, člověk se jaksi
vykupuje ze začarovaného kruhu půjček a oplátek. Ve skutečnosti
každá událost, týkající se lidského vědomí, má své zákulisní
příčiny, a těch je celá řada. Dají se však rozdělit na dvojí řadu:
(a) na službu vývoji jednotlivce a
(b) na službu vývoji celku směrem ke konečnému spojení
oddělených částí vědomí s universálním vědomím.
U případu Pána Ježíše vystupovala kromě toho do popředí
ještě třetí potřeba (c), vysvětlit lidem, jakou úlohu má Bůh v
existenci lidí a co si přeje od lidí, aby činili na podkladě tohoto
poznání.
Požijme těchto poznatků na výklad minulých veršů:
Jakmile jedinec dostatečně vyspěje na úrovni vlastností, tj.
mravní, nemůže být ponechán na této úrovni vývoje, protože by se
začal točit v kruhu. Musí být nalezeno východisko, jak by se dostal
nad tuto úroveň, a to se děje tím, že samy síly, které svou činností
rozpoutal na této úrovni (farizeové, Jidáš, žena s mastí,
zastupující všechny dobré skutky, neboť je výstižně řečeno, že
pomazání učinila k smrti Páně ) začnou přispívat k jeho smrti na
této úrovni, tj. začnou působit k tomu, aby nemohl působit do
nekonečna jen v rámci dobra a zla. Bylo by ho škoda, kdyby
nadále působil převážně jako dobrodinec a ne jako zasvětitel. Pán
Ježíš sice nikdy neodděloval úlohu dobrodince od úlohy
zasvětitele, ale jeho postavení nebylo totožné s postavením

člověka, bylo mu jen podobné do té míry, aby jeho příklad byl
následovatelný v rámci lidských možností. Sám však řekl, že úlohu
zasvětitele nemůže dokončit, dokud chodí s apoštoly, rozuměj
jako lidská osobnost. Je tedy zřejmo, že další vývoj vede nad a za
rámec lidské individuality. O tom nás chtěl Pán Ježíš poučit, a v
tom si přál, abychom ho následovali. Když v době svého
učitelského období života činil zázraky, těžko jej v tom můžeme
následovat, avšak když vstoupil na kříž a vstal z mrtvých, v tom
máme jít za ním, protože prohlásil "vezmi svůj kříž" a "Nenarodí-li
se kdo znovu, nevejde do království Božího". Také naznačil, kdy je
čas, abychom začali s touto vyšší cestou. Plní-li někdo přikázání,
tj. mravně žije, a přece není spokojen s výsledky svého života,
nenachází v daném způsobu života uspokojení a zadostiučinění
(viz mladík, který se táže Pána Ježíše, jak může dosáhnout
království Božího). Avšak nejzřejmější známkou takové zralosti
člověka pro vyšší cestu jsou takové zevní okolnosti, o jakých se
mluví v právě rozebíraných verších.
Do určité míry se v těchto okolnostech může vyznat každý z
nás. Jsou lidé, kteří nemají vůbec žádné nebo minimální mravní
ambice a přesto se jim v životě všechno nebo dlouho téměř
všechno daří a projde jim, co by jiným neprošlo. Nemůžeme-li o
nich říci, že je to způsobeno jen jejich prohnaností a chytrostí, pak
můžeme tvrdit, že jim osud nebo okolnosti přejí. To jsou tedy
známky toho, že v tomto období života není naděje na to, že by
bylo vhodné, aby se dali na vyšší cestu, které nás učí Pán Ježíš
svým umučením. Jsou zase lidé, kteří, třebaže jsou mravně na
výši, a to bez ohledu na to, za jsou nebo nejsou nábožensky
založení, nemají štěstí, zažívají velká protivenství, nepřízeň
osudu, nemoci a tragické události ve svém nejbližším okolí. To
jsou neklamné známky toho, že se dostávají za hranice pouhého
mravního života, za hranice podvojného účetnictví "má dáti-dal" a
že by své záležitosti měli řešit za pomoci vyššího nadosobního
vhledu do daných okolností, že by do svého myšlení a jednání
měli vložit nové prvky, které napomáhají vnitřnímu umírání.
Neučiní-li tak, zevní okolnosti je budou stále tlačit k takovému
umírání, pořád bude kolem nich panovat to, čemu se říká lidově
nepřízeň osudu. Jinými slovy: Nesáhnou-li k další sebevýchově
novými prvky, budou stále tvrdě vychováváni zevními okolnostmi.
Tím bude zjednávána rovnováha mezi vnitřní připraveností na
vyšší cestu, o níž jedinec neví, a mezi způsobem myšlení a
jednání. Co platí o jednotlivcích, to platí do určité míry o celých
národech a civilizacích. Tyto věci je třeba psáti právě dnes s
takovou otevřeností, že i celé lidstvo by mělo pochopit, že se dalo
cestou jednostranného vývoje, a že válečné katastrofy XX. století

jsou jasnými příznaky toho, že aspoň část představitelů lidské
civilizace by se měla dát na vyšší cestu vnitřní smrti, aby ovlivnila
celek nabytou moudrostí, nabytou schopností prohlédnout
zákulisní příčiny "osudových" ran. Těmto ranám nelze čelit lepšími
technickými prostředky, odstrašujícími zbraněmi, spolky a pakty,
nýbrž přijetím vyšších měřítek na život, vesměs velmi
nepohodlných, ale užitečných zvláště po stránce rozšíření vědomí
a lepšího využití daných možností člověka.
Výklad by nebyl úplný, kdyby nekončil varováním: Kdyby
lidský druh tvorstva nenastoupil, aspoň ve svých špičkách, vyšší
cestu života, přestal by mít jeho další život na této planetě
význam. Jako před tím mnoho druhů živočichů "bylo odvoláno" z
toho světa, protože zevní prostředí se do té míry změnilo, že jim
nebylo příhodno a neposkytovalo jim možnost obživy, tak i lidé by
"mohli být odvoláni" z tohoto světa, kdyby se nedokázali přizpůsobit změněným požadavkům života. Zatím co zvířata nikdy
neměla možnost se domluvit o tom, aby nastoupila jiný způsob
života, člověk má možnost se dovědět všechno o tom, co má na
sobě změnit, aby obstál v době, kdy se na něm chce něco dalšího
a náročnějšího.
Odstrašujícím příkladem nám může být "osud" židovského
národa. Ve Starém zákoně čteme o nesčetných připomínkách
Božích Židům, že jsou národem vyvoleným k tomu, aby přestali
sloužit jen sobě a zlatým telatům a začali sloužit Bohu, jinými
slovy, aby nastoupili přímou cestu k navození vědomí
nesmrtelnosti, vědomí života přesahujícího rámec fyzického
zrození a smrti, měli se stát majákem tohoto vědění, který by
osvětloval cestu ostatnímu lidstvu k tomuto přístavu spásy. Také
se jím stali pouhým jediným synem svého národa, Pánem
Ježíšem. Ale židovský národ, který kamenoval dřívější proroky,
tohoto největšího ukřižoval. "Osudem" židovského národa bylo, že
si nevážil nikoho z těch, kdo k němu byli posláni přímo od Boha. A
čeho jsme byli svědky už v době, kterou známe jako plně
historickou, tj. od dob narození Krista až do dneška, Židé se opět
klaněli zlatému teleti, vždy znovu získali tak velké poklady a moc
tohoto světa, že jim musely být násilím vzaty. Pogromy na Židy
nejsou výrazem pouhé rasové nenávisti, ani slepým osudem. Je
vidět, že Bůh nepřestal považovat Židy za vyvolený národ, že si
pořád přeje, aby patřili jemu a ne zlatu a světské moci. Totéž si
přeje od značně mentálně pokročilého lidstva. A protože duchovní
borci jako třeba Eckhart a Jan Amos Komenský, nedošli obecného
uznání po stránce jejich požadavku na vyšší způsob života,
vynořují se jako vůdci národů daleko temnější postavy, jako třebas

Vilém II nebo Hitler. Tvrdí o sobě, a ne zcela neprávem, že jsou
posláni od Boha, avšak nevědí o tom, že jsou posláni jako metly
lidstva, protože po dobrém lidstvo zatím nechtělo přejít z úcty ke
zlatu, blahobytu a moci k úctě k Bohu a službě jemu. Sluší se říci,
že metly lidstva mají velmi naspěch. Není jim vymezena dlouhá
doba trvání, brzy se opotřebí, protože utrpení nemá převažovat.
Proto ten spěch a radikalismus, který je pro ně tak
charakteristický. Přesto nám, kteří jsme nuceni žít pod jejich
vládou, jejich vláda připadá tak dlouhá. Jakmile přejde jejich vláda,
mají právo a povinnost vystoupit zase do popředí kladní vyslanci
Boží, lidé zasvěcení, a varovat. Zamyslete se nad tím, proč jste
museli tolik trpět. Všechno utrpení jste si zavinili sami, přestože
moc, která vámi vládla, přicházela zvnějška. Nedejte se však mýlit
tím, co jste schopni postřehnout rozumem a smysly. Existuje těsná
a nerozlučná spojitost mezi vnitřními skrytými příčinami a jejich
ohlasem v utváření zevních okolností, v tzv. osudu. Vy jste tvůrci
svého osudu, vy dnešním svým způsobem myšlení a jednání
způsobujete budoucí děje, budoucí okolnosti, které budou vždycky
silnější než jedinec, protože na oheň, který vyvoláte, každý z vás
přihodil své polínko. A vás je mnoho, oheň bude opět veliký.
Zdalipak si myslíte, že by byl např. mohl vzniknout
komunismus, který bojuje proti hromadění osobního blahobytu na
úkor pracujících, kdyby byli lidé dbali slov Kristových a nehromadili
poklady, které rez kazí a zloději berou, kdyby je byli lidé nehromadili bez ohledu na chudobu a strádání jiných? Vy, kterým se
nejméně líbí tento režim, rozjímejte o tom, jak jste sami vy a vaši
předchůdci přispěli k jeho zrodu a k jeho oprávněnosti. Jedni tím,
že jste si mysleli, že můžete mít všechno, co si přejte mít, bez
ohledu na to, kdo vám k tomu poskytl prostředky (na všem stále
více se podílí široké společenství lidí, a s tím se musí počítat i v
mravních důsledcích), druzí tím že jste měli klíče k vyššímu
způsobu života, avšak sami jste nevcházeli a jiným jste bránili
vejít. Všimněte si, jak se komunismus zoufale snaží o to, aby
myšlení lidí nepřešlo za hranice možností neosvíceného, s Bohem
nespojeného útržkového lidského vědomí. Tomu se říká jasné
vědomí přesně vymezených úkolů. Nutno říci, že tyto úkoly nejsou
vymezeny nějak "zhůry", avšak používanými metodami myšlení a
vlády. Se změnou těchto metod nastávají i změny v úkolech.
Každému na světě "je dána" úloha, kterou si určuje a propracuje
na každém kroku svého života svým myšlením a jednáním. Tato
úzká závislost způsobu myšlení a úkolech a naopak opravňuje
hlásat obrodu lidstva s nadějí, že hne-li se s jednou, řekněme
ideovou stránkou věci, pohne se i s druhou. Záleží čistě na nás,
zda ve světě budou mít hlavní slovo ti, kteří budou pohánět vývoj

násilím, nebo ti, kteří budou přesvědčovat lidi o lepším způsobu
života a budou do něho zasvěcovat. Události ze života Pána
Ježíše jsou jasnou ilustrací podobné situace. Židé odmítli znovu,
nevím už po kolikáté, duchovní vedení, poučení a zasvěcení.
Vůdcové národa se domnívali, že násilným odstraněním Pána
Ježíše odstraní též infiltraci duchovní moci do svého života.
Situace pro tehdejší vůdce národa opravdu nebyla záviděníhodná.
Pán Ježíš dělal opravdové divy, na které se nemohli zmoci a které
dokazovaly jejich neschopnost a méněcennost. Sami nastolili
zákon hrubého násilí nad zákon dobrovolného zlepšení a urovnání
cesty. Dodnes se tento proces nezastavil. Tento stav věcí nás
však neopravňuje k pesimismu. Pán Ježíš řekl o svých
apoštolech, že jsou solí země. Chtěl tím říci, že poučených a
osvícených není třeba mnoho, aby přivodili převrat k lepšímu.
První apoštolové Kristovi sice všichni, až na svatého Jana, skončili
na popravišti, ale dnes už v mnoha částech zeměkoule je situace
taková, že by zůstali naživu, kdyby jich bylo. Nadto rozvoj
všeobecných vědomostí a úcta k poznání jsou tak velké, jako
nikdy dříve. Je tedy naděje, že dojde v dohledné době ke
všeobecnému uznání potřeby lidstva, aby své vědomí rozšířili za
hranice pouhých rozumových a smyslových možností.
Matouš XXVI, 17 - 19:
Prvního dne přesných chlebů přistoupili k Ježíšovi jeho
učedníci a tázali se: "Kde chceš, abychom ti připravili k jídlu
velikonočního beránka?" I řekl: "Jděte do města k tomu a tomu
člověku a řekněte mu: Mistr praví: Čas můj je blízko, u tebe bude
se svými učedníky slavit velikonočního beránka." A učedníci
učinili, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka.
V tomto citátu je nejdůležitější jedinečná definice ke konci
spějícího lidského života Ježíšova: Čas můj je blízko."
Zde na zemi žijeme v času, avšak to je výjimečný způsob
života, který už z toho důvodu, že je žit v času, není podoben
pravému životu, který není žit v času, následkem čehož tam
nezačíná ani nekončí. Pán Ježíš věděl, že po své smrti na kříži se
připojí k tomuto věčnému životu, čili že jeho čas je už blízko. I my
můžeme říci, že se náš čas nachyluje, ale nemůžeme říci, že
končí. Protože takový konec světa, jak se tomu odborně říká v
Bibli, zažívá jen ten, kdo projde křížem a vstane z mrtvých již za
života na zemi. A Pán Ježíš nás tu právě učí, abychom o to
usilovali. V žádném náboženství není tak dokonale popsáno, jaké
předpoklady je třeba splnit, abychom prošli mystickou smrtí do
věčného života.

Pán Ježíš slavil velikonočního beránka jako ostatní Židé,
neboť chtěl ukázat, že šel na smrt pokorně jako beránek.
XXVI, 20 - 25: Když nastal večer, položil se ke stolu s
dvanácti učedníky. A při jídle jim řekl: "Vpravdě vám pravím:
Jeden z vás mě zradí." Tu se velmi rmoutili a jeden po druhém mu
začali říkat: "Jsem to snad já, Pane?" On však odpověděl. "Kdo se
mnou omočil ruku v míse, ten mne zradí. Syn člověka ovšem
odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu člověku, kterým je
Syn člověka zrazován. Pro toho člověka by bylo lépe, kdyby se byl
nenarodil." Také Jidáš, který ho zrazoval, se tázal: "Jsem to snad
já, rabbi?" Praví mu: "Sám jsi to řekl."
K tomu sv. Jan ve svém evangeliu připomíná: (XIII, 20 - 30):
"Vpravdě, vpravdě vám pravím. Kdo přijímá toho, koho pošlu,
mne přijímá, kdo však přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal."
Když to Ježíš pověděl, zachvěl se v duchu a s důrazem prohlásil:
"Vpravdě, vpravdě vám pravím: jeden z vás mě zradí." Pohlíželi
tedy učedníci jeden na druhého a byli na rozpacích, o kom to říká.
Jeden pak z učedníků, kterého Ježíš miloval, spočíval Ježíšovi na
prsou. Tomu tedy pokyne Šimon Petr a praví mu: "Řekni, kdo je to
o kom to říká?" On se tedy naklonil Ježíšovi takto na prsa a řekl
mu: "Pane, kdo je to?" Ježíš odpoví: "Ten je to, pro koho namočím
sousto a komu je dám." I namočí sousto, vezme je a podá
Jidášovi, synu Šimona Iškariotského. A po soustě vešel do něho
ďábel. Ježíš mu pak řekne. "Co činíš, učiň co nejrychleji." Ale
nikdo ze stolujících nevěděl, proč k němu tak promluvil. Někteří
mysleli, že mu Ježíš říká: "Nakup vše, co potřebujeme k svátkům",
anebo aby dal něco chudým, Jidáš totiž opatroval měšec. Jakmile
tedy přijal sousto, ihned vyšel. A byla noc.
Výklad:
Řekli jsme si už dříve, že jednotliví apoštolové představují
charakteristické vlastnosti potřebné ke spojení s Bohem. Tak např.
sv. Petr představuje víru, sv. Jan lásku atd. A co Jidáš? Zrádnost,
ziskuchtivost, bezpáteřnost, jsou to vlastnosti potřebné ke spojení
s Bohem? To nelze říci. Avšak na první pohled je zřejmo, že Jidáš
ztělesňuje souhrnně zlo, které má přece jen důležitou úlohu i při
spojení s Bohem. Úlohu tak důležitou, že by ji nejen žádná
vlastnost nemohla zastat, nýbrž dokonce bez jeho existence by
nemohl existovat svět. A proto by bylo veta po cestě pomocí
vtělení do těla.
Kdo jediný se chce zbavit Boha? Jsou to anarchisté,
komunisté či atheisté? Řekli byste že všichni. Avšak z nich nikdo
by nemohl proti němu bojovat, kdyby každé lidské neosvícené já

proti němu nestálo a jej se nesnažilo potřít. Nezáleží na tom, že o
tom neví, že to neustále činí tím, že se soustavně drží jen svého
zlomkovitého zevního vědomí a dává se ovládat svým
neosvíceným chtěním. Jidáš je přesným obrazem takového
jednání. Myslel jen na sebe a na svůj prospěch. Avšak rozšíří-li se
toto sobectví na celou skupinu lidí, na celý národ, na celou třídu
lidí, nepřestává být velmi neomaleným sobectvím, protože
zaměňuje lásku k Bohu za lásku k člověku, zatímco láska k
člověku nemá vylučovat lásku k Bohu a láska k člověku má
doplňovat lásku k Bohu a vycházet z ní, jako z jediného pramene
pravé lásky. Proto Pán Ježíš napomenul Jidáše a apoštoly, aby
nemyslili jen na chudé, které mají stále blízko sebe, nýbrž aby
mysleli též na něho, kterého dlouho mít vedle sebe nebudou.
Lidská nevědomost dokáže znamenitě promrhat vzácné okamžiky,
v nichž se k nám přibližuje Bůh.
Všechen aktivní boj nevěrců proti Bohu je jen slabým
odvarem a odrazem faktické nevěry našeho zevního já, nevěry
zřejmé i u člověka, který si o sobě myslí, že v Boha věří, ale neřídí
se podle příkazů Božích, které zná. Nemá smyslu bojovat proti
atheistům, když vítězně nebojujeme boj proti duchovní slepotě,
proti Jidášovi, kterého každý v sobě nosíme. Bylo by tedy nejlepší
odstranit toto nevědomé zevní já, zbavit se Jidáše. To by
znamenalo spáchat sebevraždu, zbavit se zevního života. Zevní
život, život pro svět a ve světě musí být zachován až do smrti na
kříži, až do té chvíle potřebujeme tělo a s ním spojenou
omezenost a nevědomost. Pán Ježíš nám k tomu dává přesné
dispozice. Dokonce vnuká Jidášovi myšlenku. "Co chceš učinit,
učiň co nejrychleji." Jen v těle může být dokonána mystická smrt.
Ani krok nelze učinit po fyzické smrti, toho si buďme stále vědomi.
Takovým nenahraditelným darem je lidské tělo, omezené pocitem
oddělenosti, zatemnění vědomí. To opravňuje k existenci jak tělo mikrokosmos, tak vesmír - makrokosmos.
Kdybychom si beze zbytku zodpověděli otázku, proč Pán
Ježíš trpěl Jidáše, dověděli bychom se proč se vytváří v těle
omezené vědomí s pocitem oddělenosti, proč vznikl vesmír a proč
trvá, jakou úlohu hraje dobro a zlo, jakou úlohu má lidské tělo při
mystické smrti, co je to hmotná smrt v těle a mnoho jiných.
Jidáš měl úlohu, jak se praví v Bibli, dbát o měšec, tj. byl
velmi užitečnou osobou pro celou skupinu apoštolů i pro Pána Ježíše. Staral se o to, by měli dostatek peněz na nákup potravy i
jiných potřebných věcí. Ostatní apoštolové se zřejmě nemuseli o
nic starat. To bylo výborné zařízení, neboť se mohli čistě jen
soustředit na výklad a činnost Páně. Chtěl Pán Ježíš opravdu jen

zprostit ostatní apoštoly všech starostí a přenést je na bedra
jediného Jidáše, nebo nám tím oznámil ještě něco více?
Zkušenost, kterou mají všichni lidé, kteří se ocitli ve střední
fázi duchovního vývoje, na cestě osvěcovací, tam, kde byli
apoštolové po tom, co byli vyhledáni Pánem Ježíšem, a před tím,
než přijali Ducha svatého, tato zkušenost jim praví, že jakmile se
ocitli na osvěcovací cestě a postupovali na ní, celý ostatní svět,
nejen svět lidí, hrál od té chvíle roli Jidáše, starajícího se o
všechno, co potřebovali. Kdybychom mluvili obecněji, mohli
bychom říci, že celé lidstvo a všechno tvorstvo, ať to ví nebo neví,
ať to chce nebo nechce, musí sloužit těm, kdo pokročili na cestě k
dokonalosti, kdo jsou na osvěcovací cestě. Kdokoliv neochvějně
kráčí přímou cestou a dostatečně na ní pokročil - zde není,
bohužel, místo k tomu, abychom si přesně vyložili, co to znamená
- zjišťuje, že nejen lidé, ale všechny okolnosti mu slouží s
podivuhodnou dokonalostí, a bez přehánění lze říci, až s malichernou pečlivostí tak, aby nemohl mít běžné starosti, nýbrž aby
se mohl plně soustředit na svůj duchovní úkol. Jinak řečeno,
všichni světští lidé mají úkol Jidáše vůči duchovně pokročilému.
Jedině tak může duchovně pokročilý žít bez starostí. Jakmile se
člověku aspoň trochu poodhalí zákulisní souvislosti všeho dění
žasne, kolik péče Bůh věnuje duši, která po něm touží. Toto odhalení samo o sobě stačí k tomu, aby se člověk stal vůči Bohu pokorný a vděčný a též aby daleko mírněji posuzoval činy světských
lidí a byl daleko vděčnější za všechno kolem sebe i v sobě.
Takovým sloužícím Jidášem je také lidské tělo, vybavené
omezeným vědomím a pocitem oddělenosti od všech tvorů i od
Boha. Všimněte si, jak historický Jidáš, jak ho známe z Nového
zákona, dokonale zosobňuje lidské tělo s jeho schopnostmi. Jidáš,
přestože měl úkol vůči všem ostatním apoštolům, především
myslel na svůj osobní prospěch. Tento pocit oddělenosti od
ostatních, to byl ten Satan, který do něho vstupoval. Děj okolo
smrti Pána Ježíše nám má kromě jiného též ukázat, do kdy je
zapotřebí, aby bylo živé tělo s pocitem oddělenosti (tj. Jidáš).
Víme, v který okamžik páše Jidáš sebevraždu. Obtížnost výkladu
Bible spočívá v tom, že jednou událostí, mnohdy jednou větou
zároveň vykládá, co máme dělat a jak vypadají okolnosti kolem
nás.
Sebevražda Jidášova na nejnižším stupni vývoje znamená
hmotnou smrt světského člověka. Proč je to sebevražda? Člověk
při ní ztrácí všechno, co zde na světě vytvořil ve svém omezeném
vědomí. Kdyby se znovu vtělil, nevěděl by nic o tom, kde žil a co
dělal, kam se šplhal a co zavinil. Pocit já by s v něm po narození

musel vyvinout znovu. Kdokoliv se nedostane za pocit oddělenosti
a za obsah omezeného lidského vědomí a zkušeností, získaných
ze smyslů, páše na sobě opravdovou sebevraždu. Zabije v hodině
smrti všechno, co tu lopotně vytvořil.
Na vyšším stupni vývoje je sebevražda Jidášova výrazem
vnitřních proměn, které člověk zažívá, když přechází vědomě do
věčného života. Jidáš - lidské já, odštěpené vědomí, zde hraje
velmi důležitou roli. Zaručeně nemůže být podceňováno a musí se
mu dát možnost, aby svou roli dohrálo až do konce, právě tak, jak
nechal Pán Ježíš až do své smrti na kříži působit Jidáše.
Slova odsouzení, že by lépe bylo, kdyby se byl nenarodil,
platí světskému člověku, kterému byla poskytnuta možnost, aby
nabyl osvícení a poté spojení s Bohem, ale on se této příležitosti
nechopil. To je velké provinění, velké zneužití svobodné vůle.
Slova odsouzení však neplatí Jidáši jako předobrazu vnitřních
proměn při mystické smrti. Smrt na kříži, tj. dokonaná mystická
smrt - ona totiž probíhá postupně a má mnoho nižších fází - přináší neodvratně ne obyčejnou, fyzickou, pozvolnou, nýbrž
násilnou smrt zevnímu já, pocitu oddělenosti, lidskému sobectví a
omezenosti, dosavadní funkci zla a dobra vůbec. Kdo uskuteční
mystickou smrt už během svého pozemského života - a po něm ji
nelze dosáhnout - ten zabíjí své oddělené já, svého Jidáše, ten
způsobuje, že Jidáš musí přijít o život, protože když by tomu tak
nebylo, nevyskytlo by se v nitru člověka místo pro život Boží.
Namítnete mi ale, že přece v obrazu za života Pána Ježíše umírají
současně dva, Pán Ježíš na kříži a Jidáš sebevraždou. Jak tomu
rozumět? Snadno. Dokud nám Pán Ježíš líčil možnosti, které má
člověk na cestě osvěcovací - a to byly ty tři roky jeho apoštolské
činnosti na zemi uprostřed dvanácti učedníků a Panny Marie potřeboval Jidáše, a nebyl by se bez něho obešel. Ani by se byl
nedostal bez něho na kříž. Jakmile se však Jidáš postaral o to,
aby se Pán Ježíš dostal na kříž, je dále zbytečný. Výklad toho je
tento: dokud člověk postupuje ve svém vývoji cestou osvěcovací,
potřebuje k tomu dobra (11 dobrých apoštolů) i zla (Jidáše) i
nesmrtelnou duši (Pannu Marii). Jidáše, omezené individuální
vědomí proto, aby mohl uvažovat a rozhodovat se, aby mohl
vůbec lidsky žít, aby se toto vědomí staralo o existenci těla a živilo
podvědomí a paměť. Jidáše je absolutně třeba, dokud jdeme onou
částí cesty, kde není možno pojmout Boha neosobně, nýbrž, ať si
to přejeme či nikoliv, jen osobně, lidsky. Toto omezení poznání
Boha však má a musí přestat, jakmile přineslo všechen možný
užitek, tj. jakmile osvícení dospělo tak daleko, že člověk zatouží
nejen po chvilkovém spojení s Bohem, ze kterého se musí opět

vracet do pouště oddělenosti od Boha, nýbrž po trvalém spojení,
po tom, aby byl trvale jedno s Otcem nebeským, jak to navrhoval
Pán Ježíš. A tu je pochopitelně největší překážkou lidské já, které
do té doby bylo nepostradatelné. Ono se zrodilo po narození
člověka na svět jednak proto, aby člověk mohl rozvinout své vlohy
jako člověk, jednak proto, aby člověka dovedlo až na mystický kříž
nebo ke hmotné smrti. Jeho úloha začíná a končí, nemá
neomezené trvání. Houževnatě se drží toho, co zde na zemi
nabylo. Nemyslím tím jen majetek a vztahy k lidem a okolí. To jsou
jen ta pouta nejzřejmější. Ale myslím tím i myšlení v lidských
kategoriích, postupné zmocňování se vědomostí, systém nabývání
zkušeností, dějové zažívání skutečnosti - a to je velmi chabé zažití
skutečnosti - a v neposlední míře rozmlouvavý způsob myšlení,
vlastní právě omezenému vědomí. To je způsob naprosto
nevyhovující poznání na spojovací úrovni. Pokud diskurzivní
vědomí existuje jako vedoucí prvek vědomí, není možno
dosáhnout trvalého spojení s Bohem. Vyjmenovali jsme si vlastně
všechny prvky mystického umírání. Když toto všechno zapřeme,
pak jsme podle požadavku Kristova zapřeli sama sebe, zabili jsme
Jidáše a vzali na sebe kříž, který nám otevřel natrvalo bránu do
království Božího.
Sice v každém lidském životě zevní okolnosti mají těsnou
souvislost s vnitřní pokročilostí jedince, avšak život Pána Ježíše
kromě toho, že byl doveden až do nejzazších možností lidského
života, kromě toho, že obsahoval celou škálu všech možností
vývoje, které se vůbec mohou vyskytnout, vykonal také jedinečnou
harmonii vůle a jejího účinku. V lidském životě totiž myšlenka ještě
neznamená skutečnost. Jinak je to v životě Božím. Každá
myšlenka Boží má tvůrčí povahu a sílu. Není však tak
propastného rozdílu mezi silou lidské myšlenky a myšlenky Boží,
jak se nám zdá. Pán Ježíš sám o sobě řekl, že je menší než Otec
v nebesích. Měl na mysli své omezení tělem, které pominulo v
okamžiku smrti na kříži. Jsou stupně v síle myšlenky i u
jednotlivých lidí. Záleží velice na intensitě myšlenky, na jejím
citovém podbarvení, na zaujetí a soustředěnosti, s jakou je
myšlena a na duchovním vývojovém stupni příslušného člověka.
Také Pán Ježíš pronášel některé myšlenky nenaléhavě, bez
úmyslu, aby okamžitě prosadil jejich uskutečnění, jiné pak pronášel s veškerým důrazem. Jsme svědky toho, jak ctil svobodu lidského rozhodování, jak věděl, že člověk má určitou, a to značnou
míru svobodné vůle, a nikdy ji neznásilňoval, přestože měl k tomu
moc. Rozeznával dobu příprav a zrání od okamžiků, kdy je třeba
se rychle rozhodnout. Podivujeme se, jakou měl trpělivost s
neučenlivostí apoštolů, požadoval však na druhé straně jejich

okamžité rozhodnutí, když si přál, aby ho následovali. Rozeznal
totiž, co je pro ně dobré a jaký je jejich úkol, zatímco oni si nic z
toho nemohli uvědomit. Naléhal i na jiné lidi, kteří se rozmýšleli,
mají-li ho následovat, aby radikálně skoncovali s dosavadním
způsobem myšlení.
Při poslední večeři Páně jsme svědky toho, že Pán Ježíš
naléhá na Jidáše, aby se rozhodl rychle a učinil, co chce. Věděl,
že události dozrály a sám rozhodl, aby se jejich tok nezastavil. Je
to ukázka zvláštní znalosti budoucnosti, ukázka toho, jak jsou
události připraveny. Nikdy nelze předvídat, kdy se dozrálá situace
uskuteční. I tam může působit lidská vůle. Klasický je příklad
proroka Jonáše, který podle nařízení Božího věštil zkázu Ninive,
ale ta se nedostavila, protože ninivečtí činili pokání. Takto volně je
předepsána budoucnost. Kdyby byl Pán Ježíš nedal Jidášovi sílu k
jeho činu, nebyl by se pravděpodobně rozhodl, a kdyby ho byl
nedržel mezi apoštoly, nebylo by došlo k jeho ukřižování. To
všechno věděl. Jidáš může zradit jen proto, že přijímá sousto z
rukou Páně. Každý světský člověk může potírat Boha je proto, že
je jím opatřen, že jemu dáno něco ze všech pokladů Božích, něco
ze síly myšlení a vědomí, něco z lásky a jiných vlastností. A každý
světský člověk potírá Boha po celý život, aniž to ví. Protože ho
nepotře, může to činit. Slouží mu, aniž to ví. Velmi málo lidí mu
může posloužit pozitivně. Služba světských lidí je služba
negativní, právě taková, jakou je služba zvířat, všech nižších
organismů i nerostů. Život světského člověka se po této stránce
valně neliší od života zvířat a nižších tvorů, a také jeho osud je
podobný .
Matouš XXVI,26: Když jedli, vzal Ježíš chléb, vzdal díky, rozlámal
a dal svým učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte! Toto je mé tělo."
Vzal i kalich, poděkoval, dal jim a řekl: "Pijte z něho všichni, neboť
toto jest má krev (nové) úmluvy, která se vylévá za mnohé na
odpuštění hříchů. A pravím vám: Od této chvíle nebudu pít z
tohoto plodu révy až do onoho dne, kdy jej budu pít s vámi nový v
království svého Otce." K tomu dodává evangelista Lukáš XXII,
24:
Povstal mezi nimi i spor, kdo z nich je největší. I řekl jim: "Králové
národů panují nad nimi a ti, kdo mají moc nad nimi, dávají si
název "dobrodinci". Vy však ne tak! Ale kdo je největší mezi vámi,
buď jako nejmladší, a kdo je představený, buď jako služebník.
Vždyť kdo je větší: ten, kdo sedí, či ten, kdo přisluhuje? Zda ne
ten, kdo sedí? Já však jsem mezi vámi jako ten, kdo přisluhuje. Vy
pak jste se mnou vytrvali v mých zkouškách. A já vám odkazuji,
jako mně odkázal můj Otec království, abyste jedli a pili u mého

stolu v mém království, zasednete na trůny k soudu nad dvanácti
izraelskými kmeny."
Výklad:
Pán Ježíš požadoval od lidí, aby se zrodili znovu, tj. aby se
zrodili z Ducha, neboť dobře věděl, že pouhé zrození z těla, tj.
narození na svět, nestačí k tomu, aby člověk vešel do Božího
království, nestačí ani k tomu, aby plně pochopil, co Pán Ježíš
přináší lidem. O svých apoštolech věděl, že se ještě nenarodí z
Ducha, neboť seslání Ducha svatého jim teprve slíbil. Učil proto o
věcech nadlidských, jako zde třebas o spojení s Ním v Božím
království, způsobem lidským, obrazem. Proto mohly vzniknout
dva druhy chybných výkladů. Jedni vykládají doslova takové
pasáže, jako tuto, kde se mluví o stolování v království Božím.
Potom požadují od svých posluchačů, aby přijali za správný
výklad, že dojdou-li spasení, také oni budou jíst a pít s Pánem
Ježíšem u stolu Boha Otce. S takovým výkladem uspějí jen u
nejprostodušnějších lidí a odradí všechny, kdo jsou schopni
abstraktního myšlení, odradí zvláště ty, kdo pociťují úlevu, podaříli se jim převést obraz v poučku, která se za ním skrývá. Druzí
vykladači vyčítají Pánu Ježíši, že měl příliš lidskou představu o
posmrtném životě nebo o nebi nebo že některé odstavce psali
neosvícení lidé, kteří zkomolili jeho duchaplnější výklad. Takoví
vykladači škrtají libovolně v Bibli, co se jim zdá dle této koncepce
příliš dětinské. Tak mizí z jejich výkladu poklady, které pro vrstvu
obrazu, který se jim nelíbí, nepovažují za poklady.
Neměli bychom zapomínat, že Pán Ježíš vykládal nejhlubší
a nejdosažnější pravdy i lidem nejprostším, že kladl prostotu dětí
za vzor všem lidem, i když tato prostota má také hlubší smysl.
Nemohl proto nikdy přejít na výklad, který by nic neznamenal pro
člověka prostého, nevzdělaného a duchovně nevyspělého. Tím
více se musíme obdivovat jeho mistrovství, s jakým do prostých
obrazů dovedl převést pravdy, které by si nikdo nikdy netroufal
vyjádřit tak jednoduše a dokonce obrazně. Pán Ježíš vycházel ze
skutečnosti, že nikdo z duchovně neosvícených lidí, ať je učený
nebo neučený, bez ohledu a vzdělání a věk, není schopen začít
jinak myslet o věčném životě než v obrazech, tj. lidsky. To je
okolnost, na kterou zvláště vzdělaní lidé velmi často zapomínají.
Myslí si, že když umí abstraktně myslet, že pochopí i "věci
nadlidské". Kdokoliv se dopracoval k "věcem nadlidským" vlastní
zkušeností, ví, že i nejlepší představa o nich napřed pojatá, před
zkušeností o nich nabytá, má povahu pouhého obrazu, třeba
někdy velmi výstižného, avšak nikdy plně nevystihujícího zažitou
pravdu. A o duchovním zážitku zase platí totéž. Protože

nekonečnou pravdu lze zažívat jen částečně a postupně, opět i
zážitek ve světle dalšího hlubšího zážitku se jeví jako pouhý
obraz, jen částečně vystihující nově zažitou pravdu.
Proč se náš výklad neděje dříve zmíněnými dvěma
způsoby? Předpokládáme, že co je napsáno v Bibli, je napsáno
pro všechny lidi tak, aby nikdo nebyl vyloučen, aby každý mohl po
svém stavět na tom, co je tam uvedeno. Předpokládáme, že nad
to Pán Ježíš pro nás zanechal všechen potřebný materiál ke
stavbě duchovního života, že od nás chtěl, abychom tento materiál
sami zpracovávali a přizpůsobovali konkrétním požadavkům, které
na zmíněnou stavbu činí doba, prostředí, vzdělání a individuální
zaměření života těch, kterým se výklad předkládá. Předpokládáme
dále, že nic z toho, co řekl a učinil, nemusíme škrtat a zavrhovat,
protože všechno to pochází z neomylného pramene vnitřního
vědění, vyvěrajícího z jednoty s Bohem Otcem. Z toho důvodu
výklad o slibu Páně, že s ním budou apoštolové stolovat v
nebeském království, zní takto: Kdyby byl Pán Ježíš vyložil
apoštolům jakým způsobem sám zažívá ono "stolování", ono
spojení s Otcem, nebyl by nijak posloužil správné představě o
intimnosti a družnosti, jakou se vyznačuje. Apoštolové v té době si
nedovedli představit nic družnějšího, než stolování za hojnosti
potravin a pití. Je tak závadné, když si pro tu chvíli představovali,
že podobně tomu bude v nebi? Vždyť je pouhé dny dělily od
seslání Ducha svatého. Při něm se měli dovědět z vlastní
zkušenosti, co je to ono obcování s Bohem, a touto zkušeností
měly být překonány všechny jejich představy o kráse, blaženosti a
všestrannosti onoho spojení.
Kdyby byl Pán Ježíš použil daleko vznešenějšího obrazu
než je stolování při plných mísách a pohárech, vždycky by byl
uvedl jen velmi vzdálený obraz toho, co se při tom děje. Užil-li
však obrazu stolování, zachoval zájem u člověka, který ve
stolování viděl nejpříjemnější záležitost, jakou si dovedl představit.
Kdyby byl mluvil k hudebníkům, byl by mluvil o překrásném
koncertu, jehož dirigentem je sám Otec atd. Zkrátka, Pán Ježíš
nepodceňoval záliby a zkušenosti lidí, získané ze života ve hmotě,
nýbrž používal jich soustavně k vysvětlení věčného života a
poměrů v něm. Nedělal si iluze, že si někdo o Božím království
udělá správnou představu dříve, než tam vstoupí. Jen to, co tam
už neplatí ani obrazně, odmítal a uváděl na pravou míru. Např.
řekl, že se tam lidé už nežení ani nevdávají. Nenašli bychom
hospodárnějšího způsobu, jakým by se mohly v několika
obrazech, v tak krátkém čase a tak málo vzdělaným lidem vysvětlit
tak všeobsáhlé pravdy.

Dnes stojíme před úkolem dosáhnout toho, aby
jednostranná vzdělanost, týkající se jenom zkušeností z času a
prostoru, nevzdalovala uměle a nepatřičně člověka od zkušeností
nadčasových a nad prostorových a tím aby mu nezatarasovala
cestu do Božího království. Pán Ježíš nám svým způsobem
jednání a mluvy prozrazuje, že je větší nebezpečí v tom, že
vzdělanost odcizí člověka Bohu, než v tom, že člověk nevzdělaný
pro svou prostotu nebude moci pochopit tak vznešené pravdy.
Podle toho, jak se Pán Ježíš choval k apoštolům, dá se usuzovat,
že apoštolové až do konce Ježíšova života zůstali prostými lidmi,
kteří příliš hluboce nepochopili, co od nich chtěl, spíše cítili
srdcem, co si od nich žádal, a srdcem též odpovídali na jeho
požadavky. Jen tak si vysvětlujeme, že ještě při poslední večeři
mohl mezi nimi vzniknout spor, kdo je z nich největší, spor čistě
lidský, který bohužel mezi sebou stále vedou představitelé
různých církví, do různého stupně duchovně zasvěcení lidé, a
neopomenou přitom poznamenat, že ten druhý tomu tak
nerozumí, jako oni. Kdyby takováto diskriminace existovala ze
strany Boží, jak by to dopadlo s ubohým lidstvem. Ihned by
přestalo platit, co naznačil Pán Ježíš svými slovy: "Kdo je
představený, buď jako služebník" a potom mytím nohou, lámáním
chleba a rozdělováním vína. Vysvětlili jsme si už, že Bůh ustavičně slouží lidem tím, že je živí a napájí nepřetržitým proudem
svého vlastního života. Aby někdo mohl žít, existovat, musí rovněž
ustavičně přejímat svou existenci z Boha. Jak se přitom chová
Bůh? Nikdo neví, že je tak na něm závislý, všichni se tváří jako
bytosti od něho neodvislé. Teprve při dosti vysokém osvícení
docházíme ke zkušenosti, že bychom ani chvíli nemohli existovat
bez spojitosti s existencí Boží. Při této zkušenosti se také dovídáme, jak je to se vstupem do království nebeského.
Vstupujeme tam jen se svým, nám nyní známým vědomím, ale
vnitřně jsme odtamtud nikdy neodešli, neboli, jak je krásně řečeno
v přirovnání o marnotratném synu, otec nikdy nezapomněl na
syna, který ve svém zlomkovitém vnějším vědomí ztratil spojitost s
otcovským domem. Toto "otec nezapomněl" znamená "otec
ustavičně myslí na své děti."
Neměli bychom nechat bez povšimnutí, že při samém
odchodu z tohoto světa, při zakončení svého osobního vedení,
Pán Ježíš považoval za nejdůležitější oznámit apoštolům aspoň
obrazně, jak se Bůh stará o lidi, že my jej máme v této péči
následovat, a že tímto následováním se mu nejvíce přiblížíme. My
se totiž nepřibližujeme Bohu jen modlitbou, ale také takovým
způsobem jednání, které vyhovuje záměrům Božím. To ovšem
není vždycky jednání, které vyhovuje samolibosti lidí.

Nová úmluva mezi lidstvem a Bohem, kterou Pán Ježíš
zpodobnil poslední večeří, je jen po té stránce nová, že se lidem
vždy znovu musí připomenout jejich závislost na Bohu, (že
všechno, co mají, je od Něho a z Něho) a vysvětlit jim, co od Boha
mají chtít (věčný život). Nevědí, že z ustavičné bezvýhradné a
úplné oběti Boží jsou nejen živi, ale i mají možnost vědomě s
Otcem žít v jeho otcovském domě již zde na zemi, že nebe není
místo, kam se vstupuje po smrti, ale stav dosažitelný již zde.
Samotné vysvětlení poslední večeře si vyžaduje, abychom
to, co řekl a učinil při ní, srovnali s tím, co řekl už dříve:
"Ne Mojžíš vám dal chléb z nebe, nýbrž můj Otec vám dává
pravý chléb z nebe, neboť chléb Boží to sestupuje z nebe a dává
život světu." (Jan VI, 32 - 33)
Ježíš k nim promluvil: "Já jsem chléb života, kdo přichází ke
mně, nebude lačniti, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit." (Jan
VI,35)
"Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe. Bude-li kdo jísti z
tohoto chleba, bude žít na věky, a chléb, který já dám, je mé tělo
(které vydám) za život světa." (Jan VI, 5)
"Vpravdě, vpravdě vám pravím: Nebudete-li jíst tělo Syna
člověka, pít jeho krev, nebudete mít v sobě života. Kdo jí mé tělo
a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
Moje tělo je totiž skutečně pokrm a moje krev je skutečně nápoj.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako
mne poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, i ten, kdo jí mne, bude žít
skrze mne." (Jan VI, 53 - 57)
Ještě k Samaritánce u studny:
"Kdybys znala dar Boží a věděla, kdo ti to říká: "Dej mi pít",
spíše bys prosila ty jeho, a dal by ti vodu živou." Žena mu praví.
"Pane, ani nemáš nádobu. Odkud tedy máš tu živou vodu? Což ty
jsi větší než otec náš Jakub, který nám dal studnu a pil z ní sám i
jeho synové a jeho dobytek?" Ježíš jí na to řekl: "Každý, kdo pije z
této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije z vody, kterou mu
dám já, navěky nebude žíznit, ale voda, kterou mu dám já, stane
se v něm pramenem vody vystupující do života věčného." (Jan IV,
11 - 14)
Všimněte si, jak v spojitosti s touto živou vodou pravil ženě:
"Přichází hodina, a je už zde, kdy se praví ctitelé budou klanět
Otci v duchu a v pravdě. Neboť i Otec hledá ty, kteří by se mu
takto klaněli: Bůh je duch, a ti, kdo se mu klanějí, mají to činit v
duchu a v pravdě." (Jan IV, 23 - 24)

Je pochopitelné, že přijmout Pána Ježíše znamenalo
přijmout jeho učení, že potom jíst jeho tělo a pít jeho krev
znamená ctít a zachovávat jeho učení. Když totiž Samaritánka
chtěla, aby jí Pán Ježíš dal té vody, po které se nežízní, poznal
Pán, že rozumí jeho slovům doslova, a proto ji chtěl přivést na
pravý jejich význam tím, že ji vyzval, aby přivedla svého muže.
Když řekla, že nemá muže, prozradil jí, že jich měla pět, a že
žádný nebyl její, a proto nemá muže, mistrovsky ji přivedl tím na
myšlenku, že je Mesiášem, který má přijít a že jí nenabízí
zázračnou vodu, nýbrž své učení, své požehnání, svého Ducha.
To potvrzuje ještě potom slovy, že nastává doba, kdy se budou
praví ctitelé modlit v duchu, že to nebude modlitba na nějakém
místě, nýbrž prostě modlitba v duchu a v pravdě.
To je jedno z nejduchaplnějších vysvětlení věčného chleba a
věčné vody, jinde vína - krve Kristovy. Nechceme tím nijak snižovat význam jeho smrti na kříži, nýbrž chceme tím každému, kdo
jen logicky myslí, dát možnost vniknout těmito vrátky do duchovní,
nikoliv hmotné podstaty Kristova učení.
Bylo, je a bude málo platné, jestliže někdo denně přijímá
tělo Páně, když se při tom neoděl do učení Kristova. K účinnosti
sv. přijímání nestačí ani řádná zpověď, není-li spojena s předsevzetím stát se služebníkem Páně. Proto ve spojitosti s poslední
večeří vznikl spor mezi apoštoly, kdo z nich je větší, a Pán Ježíš
mohl říci že ten, kdo slouží ostatním, a u apoštolů že si právě cení
tu okolnost, že s ním nesli jeho zkoušky, že mu při nich posloužili
svým zastáním. Opět si uvědomte, jak i nepatrná událost při
poslední večeři pomáhá ke komplexnímu pochopení a vysvětlení
toho, co Pán Ježíš chtěl od apoštolů a co si přeje od nás. To vrhá
ostré světlo na náhodnost. Tím slovem odsouváme stranou věci
těžko vysvětlitelné. Náhodnost neexistuje proto, že existuje
vzájemná souvislost jednotlivých částí životního děje, souvislost
jdoucí za možnosti pouhého lidského pochopení. Kdo pochopí
život Ježíšův aspoň v jeho hlavních spojitostech, ocitá se na prahu
pochopení všech okolností vlastního života, a podaří-li se mu
poznat vnitřní souvislost mezi událostmi ve svém životě, přestane
žít malicherným životem, přestane se bát budoucích událostí,
začne být veden vším, co se kolem něho děje. Je to jedna z
odměn, které se dostává některým služebníkům Páně. Má za
následek, že za všech okolností je člověk schopen aspoň
vystopovat působení vůle Boží ve svém životě a hlavně poznat,
jak má přispět vlastní vůlí, aby splnil vůli Boží. Je to začátek vědomého řízení osudu, jakého jsme svědky právě u Pána Ježíše.
On dokonale rozuměl všem okolnostem kolem sebe, takže se

zdálo, že je věštcem budoucnosti. Byl však především znalcem
vzájemných souvislostí. Život lidský není příliš krátký k tomu, aby
se k tomuto mistrovství došlo, ale kdyby někdo chtěl získat právě
jen tuto schopnost, nikdy by jí nedosáhl, protože ona je jen jednou
z dobrých pomůcek všem, kdo chtějí jíst tělo Páně v duchu a v
pravdě. Komu je dána tato schopnost, ten může dosvědčit vlastní
zkušeností, že každému z nás je život ustavičně dáván z rukou
Božích, a blahoslavený ten, který jej také přímo a vědomě z těchto
rukou bere. Ten vstoupil už za tohoto života do života věčného,
podobně jako Pán Ježíš, jako on je povoláván ke každému činu od
Boha. Protože pak se stává člověk vědomým synem Božím, má
právo soudit, znaje skryté příčiny. Tak je třeba chápat příslib Páně
apoštolům, že zasednou na trůny, aby soudili dvanáct kmenů
izraelských.
Pán Ježíš si dále přál, abychom ve světle poslední večeře
posuzovali všechny události kolem umučení Páně. Nepokrytě
prohlásil úzkou souvislost své oběti na kříži s poslední večeří.
Zatím stačí, že si připomeneme jeho vybídnutí, abychom ho
následovali. Je pravda, že rodiče se obětují za své děti, milý za
svou milou, ale Pán Ježíš chce na nás více, neboť řekl, že Boha
není hoden nikdo, kdo více miluje kohokoliv než jeho. Musíme
umět obrátit smysl Kristovy oběti na sebe. Jako on miloval nás a
za nás položil svůj život, tak i my máme milovat jej a věnovat mu
bez výhrad svůj život. To je pravé následování Krista. Nikdo
nemůže dát více, než svůj život, a také nic méně od nás Kristus
nechce. Kdo není ochoten odevzdat pokorně do rukou Božích svůj
život, není hoden zvát se následovníkem Páně. Do této
dokonalosti se však musí dorůst. Ta se nedá uskutečnit vlastním
rozhodnutím, ale jen s pomocí Boží, jen silou Ducha svatého.
Proto i při veškeré dobré vůli apoštolové zklamali ještě před smrtí
Páně, kdežto po přijetí Ducha svatého oděli se silou Boží a tou
zvítězili nad sebou.
Matouš XXVI, 30 - 35:
A když zazpívali chvalozpěv, vyšli na Olivovou horu. Tehdy
jim praví Ježíš: "Vy všichni této noci přes mne poklesnete (jiný
překlad: se pohoršíte nade mnou). Neboť je psáno: Budu bíti
pastýře a rozprchnou se ovce stáda. Ale až vstanu z mrtvých,
předejdu vás do Galileje." Petr mu však na to řekl: "I když všichni
přes tebe poklesnou, já nikdy nepoklesnu." Pověděl mu Ježíš:
"Vpravdě ti pravím, že této noci, než kohout zakokrhá, třikrát mě

zapřeš." Řekl mu Petr: "I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě."
Podobně řekli i všichni učedníci.
K tomu dodává sv. Lukáš XXII, 35 - 38:
Pak jim řekl: "Když jsem vás poslal bez měšce, bez mošny
a opánků, zdali jste měli v čem nedostatek?" A oni řekli: "V ničem." Řekl jim tedy: "Kdo však nyní má měšec, vezmi jej, stejně i
mošnu, a kdo nemá, prodej svůj plášť a kup si meč! Neboť vám
pravím, že se musí na mně splnit, co je psáno: Mezi zločince byl
připočten. Vše totiž, co se mne týká, se dokonává." I řekli mu:
"Pane, hle, zde jsou dva meče." Řekl jim: "To stačí."
Výklad:
Celá tato událost se děje v noci. Nezapomeňme na tuto
významnou názornost předlohy. Už v noci dostává Jidáš sílu, aby
provedl svůj záměr, v noci prozrazuje Pán Ježíš ostatním
apoštolům, jak rozdílně si mají počínat, až s ním nebudou,
významně je podtrženo, že v noci zapře sv. Petr svého mistra.
Vždyť kohout kokrhá až na konci noci a zapření Petrovo se stane
než kohout zakokrhá.
O jakou noc tu jde? Již jsme si několikráte řekli, že Pán
Ježíš svým životem nám kromě jiného podal dokonalou a
podrobnou zprávu o všech fázích vývoje lidské duše, o každém
krůčku na cestě ke sjednocení s Bohem. Shrnul ve svém životě a
utrpení všechny všeobecně platné znaky naší cesty. Už také proto
mohl o sobě prohlásit "já jsem cesta". Škoda, že jsme dosud tuto
cestu tak málo pochopili, a že i ti, kdo ji pochopili, jen málokdy se
odvážili po ní jít. Noc, o níž zde je řeč, je ukončením jednoho dne,
který jsme si už dříve, podle terminologie středověkých mystiků,
nazvali cestou osvěcovací, onou prostřední částí trojdílné cesty k
Bohu: cesty očistné, osvěcovací a spojovací.
Definujme si ještě jednou osvěcovací část cesty (v dalším
jen osvěcovací cesta). Když při duchovním postupu člověka dosti
pokročí očista, nastoupí výrazněji v jeho životě nový prvek. Začne
se zřetelněji než dříve projevovat nový, lépe řečeno dosud
neznámý zdroj života, tj. jeho věčný zdroj. Ještě se sice nepřesune vědomí z mozku do zdroje, který nepotřebuje k uvědomování
hmotných nástrojů, ale dosavadní omezení vědomí zevními jeho
zprostředkovateli, smysly a rozumem, nemá už onu výhradnou
platnost. Čím dál, tím více přicházejí uvědomovací podněty přímo
z věčného centra. Tak se lidské vědomí dovídá, že je odnoží
vědomí Božího (viz slova slyšená v Jordánu: "Tento je Syn můj
milý, v němž se mi zalíbilo."), člověk nabývá především jasnou
představu o své vyvolenosti k věčnému životu, a to nejen o své

osobní, ale i o vyvolenosti celého lidského plemene. Stav lidství
předurčuje ke stavu vědomí Božího, i když si lidstvo ještě dlouho
počká na toto uskutečnění. Avšak přejděme k dalším znakům
osvěcovací cesty. Lidské vědomí se postupně zbavuje svého
pocitu úplné oddělenosti, jednak od vědomí ostatních tvorů,
jednak od vědomí nesmrtelného centra, od vědomí zdroje, z
něhož žije a žilo jeho lidské vědomí. Je nutno překonat velké
pokušení, že dočasné osobní cíle přechodného lidského života
mají přednost před cílem věčným, před trvalým spojením s Bohem
a službou jemu (viz pokušení na poušti od Satana po delším
půstu, odříkání se světa). Potom je třeba, aby dosavadní lidské
vlastnosti, které sloužily dočasným cílům lidského života
(apoštolové před svým vyvolením za apoštoly sloužili světským
cílům, byli rybáři atd.), byly zmobilisovány pro službu Bohu
(vyvolení apoštolů Ježíšem). Na cestě osvěcovací by se nikdo
neobešel bez kladných lidských vlastností, a kdyby jich neuměl
využít na cestě k Bohu, zastavil by svůj vývoj. Také musí pochopit,
že i zlo (Jidáš) tu má velmi významnou úlohu. Zlo v nás, zlo mimo
nás. Mezi nimi a hlavně v jejich funkci není rozdílu. Pochopení této
jednoty dobra i zla, využití této spolupráce až do nejzazších
důsledků, to je jeden z největších darů na osvěcovací cestě.
Lidské vlastnosti se tedy postupně mění na Božské - na apoštoly
Ježíšovy. Avšak tak, jako vznikly původně z potřeb odděleného
života ve hmotě, tak také jejich působnost, jako jednoho z hlavních
nositelů pokroku, končí. Kdyby se o ně chtěl člověk opírat na
sklonku své osvěcovací cesty, nikdy by nepřešel z pouhého
osvícení, tj. z dočasných světlých chvilek o vyšším vědomí, do
spojení s Bohem, do trvalého nalezení věčného středu života.
Řekněme si to ještě jinak. V přechodném vývojovém stadiu, na
osvěcovací cestě, Bůh propůjčuje člověku osvícení v těch vlastnostech, bez nichž by nemohl organicky vycházet ze svého dosavadního hmotného prostředí, ani by nemohl toto prostředí zvládnout. Protože však osvěcovací cesta je výchovou pro život věčný,
který natrvalo nikdy není žit v těle, je třeba nových vyšších pomocníků k dalšímu pokroku, je třeba se umět zříci i nejlepších
vlastností, ať jakkoliv dobře dosud sloužily. Tato rozluka od
lidských vlastností je jednou z nutných podmínek, bez nichž by se
nemohlo uskutečnit trvalé spojení s Bohem.
Tak např. Petr, který představuje víru, tedy dosavad velmi
užitečnou vlastnost, ukazuje najednou velkou nespolehlivost, ačkoliv sám si myslí, že by nikdy Pána Ježíše nezapřel.
Jde o rozluku dočasnou, jde o vstup do stavu duše, který si
vyžaduje opuštěnost od lidských vlastností, a tím stavem je

dokonaná mystická smrt. Cesta osvěcovací končí mystickou smrtí,
a jí začíná cesta spojovací, poslední část vzestupu lidské duše k
Bohu. Na cestě osvěcovací stále více prolíná Božské do lidského,
až lidské musí úplně zmizet v mystické smrti.
Na cestě očistné se snažilo lidské proniknout do Božského.
Jakmile se mu to do určité míry podařilo, začalo se jeho tušení
měnit v jistotu, že za naším lidským existuje Boží, věčné vědomí.
Největším důkazem přitom nebyla nějaká zjevení nebo zázraky,
ale nadpřirozená poutanost lidských vlastností, rozumu nebo
mysli, na Boha. To je v Písmu prostě vyjádřeno tím, že apoštolové
(lidské vlastnosti) chodili tři roky s Pánem Ježíšem a ani jednou je
nenapadlo od něho odejít, protože po jeho boku neměli nikdy v
ničem nedostatek. Vidíte také, čím se liší život osvíceného
člověka, jehož vlastnosti chodí s Pánem Ježíšem od
neosvíceného člověka. Neosvícený člověk je pln starostí, neboť
mu pořád něco chybí. Osvícený člověk má stále, co potřebuje,
nemusí mít starosti. Má, co potřebuje, zvláštním neobyčejným
způsobem a jen potud, pokud jde za Kristem, pokud plní vůli
svého osobního Božství. Tato vůle se vyjadřuje nejrůznějším
způsobem. Jedním z nejvýznamnějších je, že se vytvářejí
okolnosti - zřejmá služba celého prostředí osvícenému člověku tak, že nikdo o tom nemá tušení. To několikrát Pán Ježíš naznačil,
když apoštolům ukazoval, jak všude bylo všechno pro ně a pro
něho připraveno (viz oslice, beránek, mládenec s rybičkami atd.)
Pán Ježíš na tomto místě a potom na událostech v zahradě
Getsemanské, kde se modlí se třemi vybranými apoštoly, nám
velmi názorně ukazuje, v čem je také největší slabina osvěcovací
cesty. Nejen, že lidské vlastnosti nejsou ještě tak silné, aby
obstály v nejtěžších životních zkouškách, ale člověk nedokáže
ještě odhadnout jejich možnosti a jejich opravdovost. Znám
člověka, který byl devět let na osvěcovací cestě a po celou tu
dobu se nemodlil o nic jiného, než aby jeho láska k Bohu byla
větší než láska k čemukoliv na světě, až sám sebe přesvědčil, že
tuto modlitbu uskutečnil. Teprve velmi těžká životní situace,
ostatně podobná ukřižování, mu dala prohlédnout, že sám sebe
klamal, že má sebe raději než Boha. Totéž věděl Pán Ježíš o
apoštolech, ale apoštolové se neznali tak dobře jako on je.
Podobně je tomu s lidskými vlastnostmi. Dokud nejsou podrobeny
těm nejtěžším zkouškám, nikdy o nich nemůžeme říci, že jsou
nadlidské, božské, znovuzrozené, že s námi mohou projít branou
smrti na kříži.
Slabina člověka na osvěcovací cestě je, že všemi dary,
kterými je obdařen ve svých vlastnostech, chce disponovat jako s

něčím od Boha mu trvale daným. Jinak řečeno, vlastnosti dané od
Boha polidšťuje, třebas nechtěně staví do služeb člověka, který by
raději přežil smrt takový, jaký je, bez dalších proměn, bez dalšího
umírání, než aby se musel napřed vzdát všeho, co mu bylo
nejdražší, co považoval za nejvzácnější výdobytky svého
vzestupu. Ale v tom je právě obsažena velikost a dosažnost tohoto
stupně, že se nemá obětovat jen člověk a všechno lidské, co v
něm je, ale i všechny dary, které během vzestupu dostal od Boha.
Kdyby se právě těch nedovedl zříci, nemohl by umřít pro tento svět
a nemohl by se natrvalo zrodit ve věčnosti. Tento tvrdý požadavek
se nejsrozumitelněji projevuje ve slovech Kristových na kříži k jeho
matce, když ukazuje na Jana: "Hle, syn tvůj", a na matku: "Hle,
matka tvá". O takové dokonalé vypořádání se světem tu jde. Nedá
se to nijak obejít a nedá se to provést ani lidskými silami, proto
není třeba, abychom se děsili tohoto úkolu. Stojíme před dvojí
možností: Buď tuto rozluku od světa provést zde na zemi za
plného života, nebo vyčkávat fyzickou smrt, která nás násilně od
všeho odloučí, ale nikdy nedokáže tolik, co dobrovolná
odevzdanost. Nikdy nás sama o sobě nepřevede do věčného
života. Jen nás k němu nepatrně přiblíží. Tak nepatrně, jako
poporoste strom od jara do podzimu.
O jakou noc tu tedy jde? O rozloučení beze zbytku se vším,
co přinesl život ve světě, ať je to tělo, ať jsou to smysly, rozum,
postavení, nejbližší příbuzní a přátelé, všechny intelektuální,
mravní a umělecké hodnoty zde nabyté, čili rozloučení se všemi
součástmi lidského já. To všechno, co jsem tu jmenoval, nejsou už
jen věci mimo naši mysl, vně člověka. To jsou organické součásti
toho, čemu říkáme já. S tímto obsahem, nevyjímajíc paměť a
citové vztahy, stojí a padá naše lidské já, které dlouho sloužilo a
bylo nepostradatelné, ale teď, kdy jde o to, zda člověk zůstane
pouhým člověkem, či zda přesune své vědomí natrvalo z lidské
mysli do vědomí Božího, v tuto chvíli lidské já se všemi jemnými i
hrubými součástmi je jedinou hradbou mezi pomíjivou a věčnou
stránkou života. Na jedné straně, kdyby nebývalo přioděno
osvícením a s ním spojenými vlastnostmi, nebylo by mohlo úspěšně projít osvěcovací cestou, na druhé straně, kdyby se nyní
všech těchto darů nezbavilo, nemohlo by se jeho vědomí
přesunout do vědomí Božího. Mějme to stále na mysli. Co napřed
jsme pracně museli rozvinout, neboť by bez toho vývoj nebyl
možný, nyní totéž musíme opustit, abychom nezůstali stát nebo
nešli zpět.
Potíž je při výkladu v tom, že text nám zároveň slouží k
vysvětlení úplně všeho, co se s člověkem děje. Je tu např. rada

apoštolům, aby si nyní vzali měšec i meč. Kam se míří s touto radou? Po celou dobu rozvoje osvěcovací cesty byla milost Boží
zjevná. Bylo to řečeno slovy, že apoštolové měli všechno, co
potřebovali. Měli před sebou osobní příklad Ježíšův. Teď však má
toto osobní vedení přestat. A pro tu dobu, kdy nepociťujeme vyšší
osobní vedení Boží, máme se na svou obranu chopit všeho, čeho
se chápou ostatní světští lidé, měšce a meče, tj. i pomoci smyslů, i
pomoci rozumu a to v poměru k zevnímu světu, vůči překážkám,
přicházejícím zvnějška. Tyto prostředky jsou však neúčinné,
pokud se týče vstupu do nadvědomí. Tam je tomu opačně. Je
třeba se jich zříci. O tom jsme si už promluvili. Bylo by dobře,
kdybychom při té příležitosti viděli obdobu všeho, co se dělo s
Pánem Ježíšem už při jeho narození. Rodiče jeho odešli z
domova až do Betléma, Ježíš se narodil ve stáji, nahý, bez
prostředků, byla kolem něho vyvražděna nemluvňátka, utíká s
rodiči z otčiny do Egypta, vrací se, až pominulo nebezpečí. Toho
všeho se má zříci člověk při prvním přerození. Při druhém,
označeném křtem v Jordánu, už je toho zapotřebí více. Naprostá
samota, půst po dobu 40 dní a odolávání Satanovi. Při třetím
přerodu dokonce se potupně umírá na kříži, a to je po mnohých
mukách. Požadavky se stupňují, to je patrno na první pohled.
Nikdo by se neměl divit, že se nehne z místa, když si myslí, že
stále vystačí s tím, s čím začal kdysi dělat dobré pokroky a s čím
později setrvával na určité úrovni. Dnes by mu to mohlo přispět
jedině k strašnému pádu.
Středověcí mystici poznávali sice v životě Pána Ježíše
poučení vhodné, ba nutné pro svůj vzestup, ale jen zřídka kdy se
dopracovali k jinému než k doslovnému významu Ježíšových
skutků. Přáli si být ukřižováni svým prostředím, událostmi, a když
se nic takového nedostavovalo, sami se mučili nebo se snažili
aspoň vnitřně hmotně zažívat umučení Páně. Toho výrazem byla
stigmata, která nosili, která jejich následovníci, hlavně ze řádu
Františkánů, dosud nosí. I tímto způsobem lze vnitřně umřít,
třebaže se porušil základní slib Kristův: "Mé břímě je lehké." Ježíš
Kristus trpěl také proto, abychom my, budeme-li jej následovat v
duchu a v pravdě, nemuseli trpět. To je jedna z podstatných
součástí jeho spasitelského úkolu. Lze vnitřně zemřít i ve
dvacátém století a ve všech tisíciletích následujících, bez stigmat
a bez hrozných rozporů mezi tělem a duší, připravíme-li své ucho
k slyšení, oko k vidění a sebe celého k činu, který by nesl znaky
rovnováhy mezi vnitřním pokrokem, tj. stupněm modlitby a vnějším
pokrokem, tj. vyvozením všech důsledků vnitřního postupu na
myšlení a skutky. Od smrti nás však neosvobodí nikdo. Dokonce
ne od potupné, tj. rušící všechny přednosti osvěcovací cesty.

Jsou chvíle, kdy je nutno převážně bojovat vnějšími nebo zase vnitřními prostředky. Noc, o níž je tu řeč, je doba, kdy vlastnosti
nás opouštějí, kdy na ně není spolehnutí. Tu je nutno klást důraz
na vnitřní prostředky především na vnitřní modlitbu a na způsob,
jímž se člověk dává svému okolí. Kdybychom se spokojili se
stupňovanou vnitřní modlitbou a nevyvodili z ní jakousi pasivní
aktivitu, nastala by nerovnováha a zbytečně bychom trpěli. Není
zde možno dát úplný návod k tomu, co dělat. Toho také není
třeba, protože upřeme-li svou vůli směrem, kterým středověcí
mystikové se mylně ani neodvažovali ji zaměřit, a to k touze,
abychom v duchu a v pravdě následovali Krista, abychom plně
porozuměli vnitřnímu skrytému smyslu činů a slov Kristových, a
projevíme-li stejnou rozhodnost podle pochopeného postupovat v
myšlení a skutcích, dostane se nám jasné odpovědi skrze pokyny
obsažené v činech a slovech Kristových. Pro toto období noci je
např. nejzávažnější poučení, které se dostalo apoštolům při poslední večeři. Kdybychom i my nečinili, co On jim ukázal, nepřešli
bychom bez velkého utrpení a zdržení přes tuto část cesty. Byli a
jsou významní mystikové, kteří ustrnuli na vnitřním umírání a za
celý život z něho nevyšli. Hlavním důvodem toho neúspěchu bylo,
že umírání považovali omylem za cíl, vycházejíce ze slov
Pavlových "mně jest se zmenšovati" doslova vzatých a z řady
předsudků, např. z hrubě materialistického pojetí cesty, z falešné
pokory neopřené o vnitřní poznání atd.
Dejme si aspoň jeden osvětlující návod. V této době je
bezpodmínečně nutné, by vnitřní modlitba i zevní činy probíhaly na
úrovni přijímání těla a krve Páně, dále aby skutky vůči světu a s
nimi spojené myšlení se vyznačovaly čistotou. Vidíte, že narážím
na poslední večeři, na lámání těla Páně a na mytí nohou. Vidíte,
že bez Krista zde není možno udělat ani krok. On je osobním
prostředníkem naší oběti. Dosud bezpodmínečně potřebujeme
osobního zprostředkovatele. Sice už naposled, ale tím více a
intensivněji. Kdybychom např. byli katolíky a chodili ke svatému
přijímání, nesměli bychom si tam jít jen pro dar a nenabídnout
přitom nic. Sv. Přijímání by muselo být výrazem sebeobětování.
Vždyť řekl-li Pán Ježíš "to čiňte na mou památku", myslel,
abychom se doslova postavili na jeho místo, své tělo a svou krev
dávali Bohu v oběť. Kdo při sv. přijímání za to, co dostává, nevkládá do rukou Božích celý svůj život, ten nepřekoná tuto noc,
bude v ní stále dlít a nedočká se jejího konce. Dovedete úkon sv.
přijímání převést do celého života a myšlení? Dokážete-li tuto
jednotu, zvítězíte s pomocí Boží - a bez ní to nepůjde - nad touto
temnou nocí a vejdete do dne, po kterém noc už nenásleduje.
Ukázali jsme si zatím na sv. přijímání, co se od člověka na tomto

stupni chce. Kdyby např. člověk přistupoval ke svatému přijímání
jako dříve, byl by jeho přístup svatokrádežný, přestože dříve by
nebývalo na něm nic chvályhodného. Aspoň jeden pokyn, jak
vnitřní modlitba, která má formu sv. přijímání, se má zračit v
zevním počínání. Uvědomit si, že nic nepřijímáme od lidí, od
osudu, od prostředí, nýbrž z rukou Božích, nic nedáváme lidem,
prostředí, zaměstnavateli, nýbrž Bohu, přímo do rukou Božích. To
je nejjistější prostředek, jak vyrovnat zevně vnitřní stav. Toto
počínání ovšem nikomu není zřejmé a nikdo o něm neví, neboť
pochopte, že jen ve větší míře bereme a dáváme a tím násobíme
a umocňujeme styk se svým osobním Božstvím. Je pochopitelné,
že toto počínání musí vycházet z vnitřní potřeby. Marně bychom
se do něho nutili. Je však nutno vědět, že to máme činit. Proto
jsem to řekl. Je to velkolepé splnění slov Kristových: "Cokoliv jste
učinili nejmenšímu z bratří mých, mně jste učinili." Pán Ježíš nám
dal všechny možné návody, jen se jich chopit v pravdě a v duchu a
hlavně s dobrou vůlí a vytrvalostí. Ve skutečnosti jde o stále jeden
a tentýž návod, vždy hlouběji pochopený a lépe a důsledněji provedený. Proto je tato cesta otevřena i nejprostším lidem. Avšak
osvíceného vedení je zapotřebí všem, a tím je Ježíš Kristus.
Jen ještě jedno důležité upozornění Pána Ježíše: "Všichni této
noci přes mne poklesnete, (všichni se nade mnou pohoršíte)".
Kdokoliv se zde v této noci spoléhá na svou schopnost a zdatnost
a neopře se o sílu Boží, když jen z ní neláme a nedává, ten zapře
Pána Ježíše, tj. ten nejedná podle jeho dispozic, ten nezjednává
rovnováhu mezi vnitřním pokrokem a zevními skutky. Čili jednati v
té době jako bychom disponovali vlastní silou, vlastními osobními
schopnostmi a ne dary od Boha, je zapírání Ježíše, zapírání
božského původce všeho, co máme. Takové zapření se projeví
především v tom, že neumřeme s Pánem Ježíšem na kříži, že
prodloužíme své umírání tak, jak se stalo sv. Petrovi, když zapřel
svého Mistra. Tím jsme trochu předběhli text, ale některé věci je
třeba říci najednou pohromadě, protože k sobě patří a protože míří
k jednotnému všestrannému postupu nitra s vnějším vědomím a
skutky.
Ještě souhrnně něco málo k dodatku sv. Lukáše o dvojí
rozdílné radě Pána Ježíše apoštolům. Řekli jsme si, že osvícený
nemá ničeho nedostatek, protože především ví, co má dělat.
Jestliže je poslušen tohoto osvícení, je jeho čin a myšlení v
naprostém souladu s vůlí Boží, a to má kromě jiného za následek
harmonický život a také soustavný pokrok na cestě k Bohu. Tento
soustavný pokrok však sám o sobě přináší fakt, že cesta
osvěcovací se chýlí ke konci a že se hlásí o slovo poslední část

cesty - spojovací. Na přechodu z části osvěcovací do spojovací
musí dojít k tomu, co se nám líčí právě na Velký pátek v Bibli, k
dočasnému odloučení člověka od všech jeho vlastností a od
osobního vedení. Apoštolové se naučili poslouchat Pána Ježíše,
následovali ho na všech jeho cestách, a nyní se musí smířit s tím,
že je opustí. I když řekl, že "maličko a neuzříte mne a opět
maličko a uzříte mne", přece to bylo trpké rozloučení. Převeďme si
tento dějový symbol do lidské situace na tomto stupni. Kdyby
lidské schopnosti a vlastnosti byly stále násobeny Božím
osvícením a moudrostí, mělo by to ten neblahý následek - při
zachování přece jen značného stupně pocitu oddělenosti lidského
individua od ostatních tvorů i od Boha - že by se člověk začal
chovat jako jiný světský člověk, že by přijímal všechno to, co
dostává navíc oproti ostatním lidem, jako něco samozřejmého, co
patří jemu a ne Bohu. Toto přece vede u světského člověka k
tomu, že zapomíná na svou závislost na Bohu. U člověka na cestě
osvěcovací by sice k tomu v takové míře dojít nemohlo, ale zato
by se mohlo stát, že by se takový člověk sám prohlásil za Boha,
sám by se považoval za střed světa, a proto by se zastavil jeho
další pokrok. To je důvod, proč zde, v tomto místě cesty, nemůže
být člověk vyslyšen, když si přeje, aby byl od něho odňat kalich
smrti.
Bylo by nesprávné, kdybychom si představovali, že cesta
osvěcovací nějak náhle končí a náhle přechází do všeho, co se
zde líčí. Jsou to většinou pomalé přechody, neříkám přechod,
protože vždy znovu a znovu je třeba nastupovat cestu za
spojením, asi tak, jako se odvážný horolezec může po jednom
nezdaru vždy znovu pokoušet slézt těžko dostupný vrchol. Na
konci osvěcovací cesty se střídají období, kdy si lidské vlastnosti
(apoštolové) ještě chodí s Pánem Ježíšem, tj. požívají plnou
měrou jeho osvícení následují jej, s obdobími suchosti, kdy už
nelze říci, že by jim nic nechybělo, kdy je třeba jim ukázat, že bez
Boží pomoci jsou zase takovými nemohoucími popelkami, jakými
byli před osvícením. Tu jim nezbývá nic jiného, než se řídit radou
Ježíšovou, aby si vzali mošnu, měšec a meč. Znovu upozorňuji,
že je to obdoba, ovšem na vyšší úrovni, úprku malého Ježíše s
rodiči do Egypta před zlovůlí Herodesovou. Tady to bude
znázorněno tím, že se apoštolové rozprchnou před hněvem
židovských soudců. Připadá jim, že mají už už také přijít o život, a
každý z nich po svém, svými lidskými silami, bojuje za své bytí.
Jsme svědky zapření Petrova. To není nic jiného než ukázka, jak
vypadá taková obrana každé vlastnosti lidské, když je opuštěna
přímou pomocí Boží. Pán Ježíš sice vyčítá Petrovi toto budoucí
jednání, ale spíše z lítosti než z hněvu. Po tak dlouhém spolužití

jeden z jeho nejmilejších žáků jej tak očividně zapře. Taková je
lidská křehkost a sebeláska. Všechna naše síla je v Bohu.
Podobná situace nastala u jiných apoštolů (vlastností). Největší
zklamání přitom jistě zažívá Petr, protože tvrdil, že by se něčeho
takového nemohl dopustit. Podívejte se, jak člověk ztrácí správné
měřítko svých pohnutek a činů, když se mu trvale poskytuje Boží
pomoc. Vidíte také, jak je nutné, aby byl této pomoci aspoň na čas
zbaven. Touto opuštěností se mu umožňuje, aby se dokázal
odvrátit od sama sebe. Můžeme mluvit o nejvyšším stupni
obrácení. Proto se v terminologii křesťanské mystiky tento bod
cesty nazývá třetím obrácením. První je znázorněno narozením v
jeslích, druhé křtem v Jordánu.
Nutno si také říci, že tohoto posledního obrácení (odvratu
člověka od všeho lidského) by nebylo zapotřebí, kdyby Bůh byl cosi jako nejdokonalejší lidská bytost, jak nám bývá s oblibou
kreslen. Člověk by se ve své lidskosti mohl ustavičně zdokonalovat až k dokonalosti Boží. Jeho lidské vlastnosti by mohly být
ustavičně posilovány mocí boží, do nich vlitou milostí, až by se
staly vlastnostmi na úrovni Boží. Jestliže však Bůh není nejdokonalejším člověkem, pak cesta za ním vede ven z lidství, za jeho
hraniční možnosti. A to je ta pravá, tak dlouho zapomenutá nejvyšší královská cesta, znovu nám podrobně předvedená Pánem
Ježíšem, jím a apoštoly znovu použitá a nám předložená k
následování. V dnešní době velkého myšlenkového pokroku, kdy
umíme mnohé rozumově předjímat, největším úskalím na této
cestě je, že můžeme předčasně považovat úlohu lidského za
skončenu a můžeme se začít utápět v abstrahujícím, k ničemu
nezavazujícím myšlení, které nás nadto utvrdí v klamném
domnění, že jsme se už dostali za člověka. Teprve tvrdá fakta nás
vrátí zpět do správného pochopení vlastního stavu, ale to už bývá
pozdě a obvykle už nezbývá sil k dobytí nejvyššího cíle. Naší
zásadou musí být, že jedno smíme nahradit druhým až teprve
tehdy, když je jisto, že jsme je plně nahradili něčím vyšším, co
nejen plně nahradí opuštěné, ale převede náš život trvale do
vyššího širšího rámce.
Mat. XXVI, 36 - 46: Potom Ježíš s nimi přijde na místo zvané
Getsemany praví svým učedníkům: "Seďte zde, a já se odejdu
tamto pomodlit." Vzal pak Petra a dva syny Zebedeovy a začal
pociťovat smutek a úzkost. Tehdy jim praví: "Smutno je mé duši
až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou." I popošel maličko, padl
na tvář a takto se modlil: "Otče můj, je-li možné, ať mne mine
tento kalich! Ale ne jak já chci, nýbrž jak ty." Přijde pak k
učedníkům a nalezne je spící. I řekne Petrovi. "Což jste nemohli

ani jednu hodinu se mnou bdít? Bděte a modlete se, abyste
nepřišli do pokušení. Duch je zajisté ochotný, ale tělo slabé." Opět
podruhé odešel a modlil se takto: "Otče můj, není-li možné, aby
mě minul tento kalich, a musím jej pít, staň se tvá vůle!" A znovu
šel a nalezl je spící, neboť se jim oči klížily. I nechal je, zas odešel
a modlil se potřetí týmiž slovy: Potom přijde k učedníkům a řekne
jim: "Spěte dále a odpočívejte. Hle, přiblížila se hodina a Syn
člověka bude vydán do rukou hříšníkům. Vstaňte, pojďme! Hle,
přiblížil se můj zrádce."
Některé obměny v jiných textech: Sv. Lukáš připomíná, že
během této modlitby posiloval Pána Ježíše anděl. Luk. XXII, 5345: Tu se mu zjevil anděl z nebe a posiloval ho. I upadl do smrtelných úzkostí a vroucněji se modlil. A jeho pot byl jako kapky krve
stékající na zem. Když vstal od modlitby a přišel ke svým
učedníkům, shledal, že zármutkem usnuli.
Sv. Jan nemluví o modlitbě v zahradě Getsemanské, zato
předesílá mnoho pouček, které dal Pán Ježíš apoštolům, než se s
nimi rozloučil. Jinak sv. Jan píše pouze v kap. XVIII, verš 1:
Když Ježíš skončil řeč, vyšel se svými učedníky za potok
Cedron, kde byla zahrada, i vešel do ní on i jeho učedníci.
Snad ze skromnosti mlčí o tom, že si jej Pán Ježíš vybral
spolu s Petrem a Jakubem, a jen je dovedl až na místo modlitby,
zatím co ostatní učedníci zůstali opodál.
Nejúčelnější je začít výklad slovy "přiblížila se hodina a Syn
člověka bude vydán do rukou hříšníkům." Pán Ježíš o sobě opět
mluví jako o synu člověka. Vždycky rozlišuje mezi svým tělem a z
něho vzniklým já, jemuž dali jméno Ježíš a mezi Kristem, vnitřním
já, které je dříve než byl Abraham. Toto rozlišení je určeno pro
nás, kteří se chceme řídit Ježíšovým příkladem. Pouhým
správným rozlišením vnitřního a zevního já se nám dostává velmi
cenné rady, co se má stát s lidskou individualitou. Jindy je nám
dávána rada, co má člověk dělat, jak má myslit, od čeho se má
odpoutat. Ježíšova smrt na kříži toť osud lidské individuality před
trvalým spojením s Bohem. Na začátku cesty brzdí vzestup zvíře,
tj. zvířecí způsob života, ke kterému tíhne světský člověk. Až se
zkrotí všechny vášně a pudy, až začne převažovat touha po Bohu
nade všemi ostatními tužbami, pak už nepřekáží nic jiného než
člověk se všemi dary přirozenými i nadpřirozenými, které získal ze
svého životního prostředí, zkušenostmi, zklamáními a úspěchy,
poctami a ponížením a od Boha. Celé naše zevní já je synem
člověka proto, i když se dovědělo, že je synem Božím, a to se
stalo v Jordáně při druhém obrácení, přisuzuje toto synovství zase

člověku, polidšťuje je. To je závada, proti které se nedá nic dělat
tak dlouho, pokud žije člověk, který pouze dostává osvícení z Božího centra, ale nežije v Božím centru a nevychází z něho tak,
jako předtím vycházel sám ze sebe. Sv. Pavel tento nejvyšší
možný stav definoval: "Živ jsem již ne já, ale živ je ve mně
Kristus."
Po celou dobu osvěcovací lidské já bylo posilováno Boží
milostí, od něho bralo dary, o nichž se světským lidem vůbec
nesní. Dostávalo např. takové informace z centra Božího, že když
se podle nich řídilo, opravdu mohlo žít šťastně a mohlo opravdové
štěstí rozdávat všude kolem sebe. Pán Ježíš nám velmi důtklivě
vykládá, že tuto, pro člověka výhodnou pozici, by lidské já nikdy ze
své iniciativy neopustilo. Proč by se nemělo spokojit s tímto
stupněm spolužití s Bohem? Jedině budou-li mu tento klid a jistota
odňaty, a to násilím, bude schopen pokročit dále.
Z tohoto hlediska chápejme Ježíšovu opětovanou modlitbu,
aby mu byl odňat kalich utrpení, který měl vypít. Smrtelná úzkost
Pána Ježíše, o níž je při tom řeč, se obvykle vysvětluje našimi
hříchy, které v té chvíli nesl na svých bedrech a za něž zemřel na
kříži. Jejich přemíra ho děsila až k smrti.
Jeden z pravých důvodů smrtelné úzkosti Pána Ježíše při
této modlitbě však byl, že prožíval přesně totéž, co prožívá na
tomto stupni modlitby každý z nás. On to prožíval za nás a pro nás
před námi všemi, kteří jdeme v jeho šlépějích, protože nám
ukazoval příznaky cesty a stupně. Kdyby nám však býval chtěl
jenom ukázat, co sami budeme muset prožít, byl by sice provedl
velmi záslužný skutek, ale On učinil daleko více. Dobře víme, že
jedině ten, kdo sám přešel přes práh smrti na kříži, má schopnost i
jiné převést přes tuto nejtěžší zkoušku života, zkoušku tak těžkou,
že nic se jí na světě svou obtížností nevyrovná. To není pouhá
fyzická smrt. Mnozí obyčejní světští lidé se nebojí hmotné smrti.
Kolik lidí ve válkách dvacátého století šlo jisté smrti vstříc v krutých bitvách na různých bojištích světa. Každý z nich však ztrácel
jen tělo. I když si myslel, že ztrácí všechno, jeho smrt fakticky
nezasahovala dál za hranice těla.
Jeho lidská nesmrtelná podstata zůstala naživu dál za hrob.
Do posledního okamžiku před smrtí a samozřejmě ani po ní nic a
nikdo ji nevyvracel z kořenů. Jinak je tomu při mystické smrti. Už v
jejích prvních náznacích, o nichž je řeč v zahradě Getsemanské,
člověk pociťuje, že má přestat existovat. Bojácní lidé, kteří mají
ještě daleko do hmotné smrti, mají z ní strach jen proto, že si
myslí, jak to musí být hrozné, když se má přestat existovat. Když

však přichází hmotná smrt, nepociťují, že by měli přestat existovat,
protože také existovat po smrti nepřestanou. Jen se svléknou ze
hmotného těla a obléknou se do jemnějšího těla. Při mystické
smrti nejde o pouhé převlékání. Je to úplné opuštění lidství. To
nezažil nikdo, kdo jen fyzicky umíral. Fyzická smrt vskutku je jen
chabou obdobou mystické smrti. Při první odkládáme šat často
velmi porušený, při druhé odkládáme všechno, co z nás činilo
lidskou oddělenou existenci a individualitu. Přestane tedy lidská
individualita vůbec existovat? Můžeme na tuto otázku správně
odpovědět ano i ne.
Již před úplnou mystickou smrtí se mohlo některému
osvícenému člověku stát, že na nějakou, poměrně krátkou dobu, u
jedné světice vlivem jejího přístupu k Bohu dokonce na dobu
jedenácti let, se přesunul střed vědomí z mozku do nesmrtelné
duše, do pravé lidské individuality, o níž jinak nikdo před
dokonanou mystickou smrtí toho mnoho neví. Je-li osvícen,
pociťuje jen její vliv a ochranu a přičítá ji Bohu. Nezáleží na tom.
Je to vliv Panny Marie - nesmrtelné duše. Ona stojí i pod křížem,
kde už kromě Jana nestojí nikdo. Kdo tedy už zažil před mystickou
smrtí přesun vědomí do své nesmrtelné duše, ví, co to znamená,
že po mystické smrti nebude existovat lidská individualita. Dostalo
se mu důkazu, že jeho život je věčný a proto jeho pravý střed
nemůže být ve vypůjčeném vědomí udržovaném v mozku, nýbrž v
nesmrtelném prostředí - v nesmrtelné duši. Vypůjčené vědomí
vytvořilo falešnou individualitu s klamným pocitem oddělenosti od
všech tvorů i od Boha. Tato individualita musí při mystické smrti
definitivně padnout. Vědomí se přenese tam, odkud vyšlo a
vychází, aniž o tom dosud víme, protože neumíme jít proti jeho
toku. Nikdy však se nemůže ztratit věčná naše individualita, o níž
zatím nevíme a s níž jsme se zatím nesešli. Ve ztrátě lidské
individuality tkví veškerá krutost mystické smrti a v této krutosti je
právě utajen spasitelský úkol mystické smrti kteréhokoliv člověka.
Člověk s odděleným vědomím umírá, a proto může povstat jeho
vědomí neoddělené od ostatních vědomí. Zhora, z neodděleného
vědomí do kteréhokoliv vědomí odděleného je snadný přístup. Z
neodděleného vědomí do odděleného, to je přístup po toku
vědomí, to je postup snadný. proto Pán Ježíš se stává svou smrtí
Kristem, který může volně vstupovat a působit ve vědomí všech
lidí, může tam vykonat své spasitelské dílo. Proto jeho smrt má
pro nás tak nesmírnou cenu. Máme-li my mysticky umírat, stačí ho
zavolat k nám do odděleného vědomí a jsme-li jinak připraveni,
vezme nás za ruku a převede nás na druhý břeh do věčnosti.
Kdyby nás byl nepředešel, nedokázali bychom vlastní silou přejít.
Prosím jen, abychom přitom nemyslili v historických kategoriích.

On nás nepředešel poprvé v Palestině před dvěma tisíci léty.
Tehdy nám jen prokázal nesmírnou službu, že nám vskutku
názorně předvedl, co ustavičně za nás dělá od věků do věků.
Bylo třeba trochu předběhnout situaci, jak se utvářela v
Getsemanské zahradě, protože by se nedala jinak správně pochopit úzkost Ježíšova.
Způsob výběru apoštolů k významné modlitbě v
Getsemanské zahradě a způsob zacházení s nimi, jakož i jejich
mdlost, to jsou další významné poučky pro nás. Pán Ježíš si
vybral právě tytéž tři apoštoly, se kterými už dříve byl na hoře
Tabor, kde se proměnil. Nás dnes především zajímá, že tehdy
apoštolové, jakmile se jejich vidění začlo spojovat s určitým
poznáním (slyšeli hlas), padli a třásli se strachem. Nyní nezažívají
něco podobného oni, ale jejich mistr. Jsme tu opět svědky
obdobnosti stavů na různých stupních vývoje. Pán Ježíš si tedy
vybral apoštoly, kteří už měli za sebou poměrně největší
zkušenosti. Také je dobře si říci, že to byli extatici, neboť
proměnění na hoře Tabor byl druh kolektivní extaze. Té patrně
ostatní apoštolové nebyli schopni. Extaze je výrazem vyhraněné
dualistické cesty. Pán Ježíš předurčuje, jakou cestou se budou
ubírat nejvýznamnější křesťanští světci, že budou procházet
obdobím extazí. Svatý Pavel se přidává ke skupině těchto tří jako
první a potom jich následuje celá řada až do našich dnů. Sv. Petr,
Jakub a Jan představují lidské vlastnosti přetavené extazí,
odborně nazývají tyto vlastnosti křesťanští mystici vlitými, od Boha
danými apod., tedy nadané nadpřirozeným obsahem. To všechno
je si třeba uvědomit, máme-li správně hodnotit chování apoštolů v
Getsemanské zahradě.
Pán Ježíš, tj. člověk nacházející se na konci osvěcovací
cesty, snaží se napřed opírat o vlastnosti lidské (apoštolové
zanechaní před zahradou nebo na jejím okraji), potom o
nejvzácnější vlastnosti, nadané zvláštním obsahem, zvlášť
významné, dosavadní hlavní páky vývoje, prostředky, jimiž se
dostával do užšího kontaktu s Otcem (Jan, Jakub, Petr), avšak
ukazuje, že dohrály svou roli jako prostředky, jimiž se dosud
urychloval vývoj. Pán Ježíš je marně burcuje k bdělosti. Vždy
znovu usínají. Tato trpnost lidských vlastností v předsmrtných
mystických stavech je dobře známa všem křesťanským mystikům.
O co se mohli dříve bezpečně opřít, to se teď ukazuje být
nemožné. Pán Ježíš si podle jednoho evangelia stěžuje: "Což ani
hodinu nevydržíte se mnou bdít?" Je zapotřebí, aby tomu tak bylo.
Kdyby lidské vlastnosti neusnuly, nepřevedl by člověk nikdy své
vědomí ze středu, který se vytvořil během tohoto života, do

"nového" středu, který existuje v nesmrtelné duši už před naším
narozením. Lidské vlastnosti mají totiž omezený dosah a jsou
schopny se upínat jen na něco, co si dovedou lidsky představit, co
je v dosahu pěti smyslů, rozumu, času a prostoru. Jestliže např.
dosud člověk se chtěl přiblížit k Bohu modlitbou, vzbudil v sobě
lásku k němu takovým způsobem, že si uvědomil, jak láskyplně s
ním Bůh jedná nebo jak láskyplně jednal Pán Ježíš s lidmi.
Jestliže takto vzbuzená láska je silnější než láska ke světu,
nalezne svou odezvu na straně Boží, pronikne do nesmrtelného
středu a přinese odtamtud jako odezvu větší lásku než jakou
člověk vzbudil, přinese poutanost, která mu nakonec třeba ani
nedovolí, aby se myšlenkově daleko vzdálil od předmětu své
lásky, od Boha. Jeho mysl pořád krouží kolem nalezeného
předmětu lásky, dotýká se ho zvnějška se všech stran a je za to
odměňována novými vlnami lásky. Dalo by se to srovnat takto:
Apoštolové se dosud učili milovat Otce skrze vtělenou lásku, Pána
Ježíše, a nebyli by se naučili jej milovat, kdyby neměli ssebou a
před sebou lidsky pochopitelnou lásku, Pána Ježíše. Jinak
nedovedli věřit, poznávat a milovat (to jsou ti tři vybraní apoštolové) než skrze něho, než skrze ztělesněnou, lidsky přítomnou lásku. To bylo zapotřebí dotud, pokud se učili milovat, poznávat, věřit.
Ale výsledek tohoto učení musel být omezený právě tak, jako byl
Pán Ježíš tělesně omezen, takže mohl říci o sobě, rozuměj o
svém lidském tvaru, o svém vtělení, že je menší než Otec. Teď
byste si měli vlastně prostudovat všechno, co řekl Pán Ježíš po
poslední večeři, a co je zapsáno v evangeliu sv. Jana, kap. XIV až
XVII včetně. K tomu zde není místa, příliš bychom se vzdálili
vytčenému tématu.
V tom, jak a do jaké míry dovedli apoštolové jít za Bohem a
k němu se přiblížit pomocí svých lidských vlastností, v tom
poznáváme cennost lidského nástroje, vyspělého těla s
normálními vlastnostmi, v tom poznáváme možnosti člověka, a
hlavně také hranice jeho možností. Kdyby byl Pán Ježíš
nepředešel své apoštoly a nepřipravil jim místo v království Božím
(viz Jan, kap. XIV, 3-4), nebyli by mohli jít za ním. Pán Ježíš jde
pro ducha Utěšitele (Jan, XIV, 15-17). "Pravím vám však pravdu.
Je pro vás dobré, abych odešel, neboť neodejdu-li, Utěšitel k vám
nepřijde, ale odejdu-li, pošlu jej k vám". (Jan XVI, 7) to jsou
závažná slova Pána Ježíše, plná nejvyšší moudrosti. Ani Bůh v
lidské podobě, tím méně lidské vlastnosti, nemohou dostat
člověka až k cíli. K nadlidskému může naše vědomí dostat jen
nadlidské, a ani to by nebylo možné, kdyby naše lidské vědomí
bylo jen lidské, kdyby, i když o tom nevíme, nemělo svůj původ v

Božím vědomí, kdyby s ním nebylo ustavičně spojeno tím, že z
něho existuje, že z něho ustavičně čerpá uvědomovací sílu.
Dnes, v době vesmírných raket, si můžeme situaci,
naznačenou v Getsemanské zahradě, trochu objasnit příkladem,
jak se vypouští raketa do vesmíru. Lidské vlastnosti (zde
apoštolové), jsou stupně nosných raket, které postupně
odpadávají, přestože jich bylo bezpodmínečně třeba, aby vnesly
jádro rakety do vesmíru za hranice zemské přitažlivosti. Přesně
tak je to i s lidskými vlastnostmi. Jedině ony byly schopny odpoutat
člověka od země, od všeho pomíjejícího a vynést jej až k
nepomíjejícímu. Tím však jsou jejich možnosti vyčerpány. "Ani
hodinu nedovedete se mnou bdít" a konečné rozhodnutí Pána
Ježíše: "Spěte dále a odpočívejte". Chceme-li pokročit ještě dále
než k dotekům Božím, než k hranici nepomíjejícího, musíme se
především smířit s tím, že lidské vlastnosti nás nemohou dále
doprovázet. Kdybyste sebe dokonalejším způsobem v sobě
vzbudili např. lásku k Bohu, způsob modlitby, který musí po tomto
vzbuzení následovat, nebude ji už nadále rozplameňovat, nýbrž ji
bude shasínat. Možná, že dlouho nebudete vědět, proč to je, a
budete z toho zoufalí. Proč však tomu tak je, to je zcela
pochopitelné. Při této modlitbě přece jde o umírání všeho lidského,
tedy i o umírání lidských vlastností. Spánek je podoben smrti.
Lidské vlastnosti v první fázi této modlitby musí aspoň usnout,
jinak by překážely. I ta nejvznešenější lidská vlastnost nedokáže
ani hodinu bdít společně s vědomím. Jinými slovy: Teď už
nepomůže vzbuzovat např. city a víru, nýbrž teď je zapotřebí
jedině bdělého vědomí. Tohle je rada cennější než si
představujeme. Proto si ji ještě jednou vysvětlíme ve světle známé
poučky Pána Ježíše, kterou vyslovil, ukazuje na děti: "Dokud
nebudete jako jedno z maličkých těchto, nevejdete do království
nebeského."
Když se člověk narodí na tuto zem, pozorujeme, že má
vědomí, ale nedá se říci, že by si pomocí něho už uvědomoval
tento svět. Avšak pomocí tohoto vědomí teprve jakoby sahá po
tomto světě a postupně se ho zmocňuje. Nebudeme ten pomalý
proces zde rozebírat, ale řekněme si jen, že trvá hodně dlouho,
než se vyvinou a ustálí lidské vlastnosti tak, že můžeme mluvit o
povaze člověka.
Pán Ježíš, Syn člověka, jak sebe výstižně nazývá, zde v
zahradě Getsemanské se vrací zpět ke svému zrodu na zemi, a to
po něm musí učinit každý člověk, chce-li ho následovat až na kříž
a potom do nebeského království. Tento návrat ke zrodu musí
ssebou nést usínání vlastností (apoštolů). Až dokončí tento zpětný

vývoj, až na kříži dokoná toto velkorysé, postupné a nakonec bezvýhradné odevzdání všeho lidského, bude moci konečně umřít.
Proč toto odevzdávání lidství začíná usínáním vlastností? Protože
se musíme dostat ve své modlitbě až ke stavu mysli při zrodu na
tento svět. Co v této mysli tehdy bylo? Nic z tohoto světa. Byla to
čistá tabule. Můžeme říci, že vědomí je bezprostřednější dar od
Boha než jsou lidské vlastnosti. Tyto se vyvinuly z lidského vědomí
vlivem mnoha okolností. Jsou teprve odvozené z vědomí a ze
života smyslů, že života těla ve hmotném prostředí. Proto teď je
třeba se jich zbavit napřed.
Na počátku našeho života zde a zemi však tu nebylo pouhé
vědomí, odvozené z vědomí Božího. Byla tu už jeho vlastnost,
jeho dynamičnost, jeho rozpínavost, jeho neodolatelný směr od
Boha k člověku. Toto nevíme, protože je to vlastnost Boží, kterou
bychom mohli nazvat nepřetržitou pozorností, s jakou se upíná na
člověka a na jeho existenci, a tím ho udržuje nejen v existenci, ale
způsobuje, že člověk je stále živen novými dávkami vědomí, které
pak naplňuje smysly, rozum, a tím zase umožňuje, aby se vyvinuly
zkušenosti s tímto světem a nakonec více méně trvalé vlastnosti.
Vidíme odvozenost vlastností z vědomí a vidíme odvozenost
lidského vědomí z pozorného vědomí Božího. To je linka, po níž je
třeba se vrátit k Otci. Jiné cesty není, ať je nastoupena z kterékoliv
strany, ať se nazývá ve svých východiscích cestou lásky nebo
cestou skutků atd.
Ještě jednou: Při zrodu nebyly vlastnosti. Proto usínají,
odpadají, chceme-li se dostat nazpět ke zrodu a přes něj do
nezrozeného stavu bez začátku a tedy i bez konce, do věčného
království Božího.
Ale zůstaňme u té pozornosti. Ta už při narození existovala.
Kdyby tedy zároveň s usínajícími lidskými vlastnostmi usínalo i
vědomí, ocitali bychom se na scestí, zkrátka nezbylo by nám nic,
pomocí čeho bychom se mohli chopit Boha. Apoštolové spali, ale
Pán Ježíš nespal, nýbrž naopak, krví se potil. Později se
apoštolové rozprchli, ale s ním se pořád něco dále dělo. Nejsme
tedy se svým výkladem ještě u konce.
Pláče-li dítě při narození, říkáme, že je to proto, aby člověk
začal dýchat, nebo že ještě neumí dýchat, a pláčem, násilným
vyrážením dechu se tomu učí. To je pravda. Ale neměli bychom
zapomínat, že je to první účinek dynamičnosti vědomí. Ono se
vtírá do těla a pomocí něho do světa smyslů, rozumu a
podvědomé činnosti. Cesta zpět, do odtělesněného vědomí, je
stejně těžká, ba mnohem těžší. Je to přechod přes a za stupeň

zrodu na tento svět, přechod za plného vědomí. Nedivme se, že
se Pán Ježíš při něm krví potil. Velikou roli tu hraje také lidský
dech, ačkoliv o něm zatím až po kříž není zmínka. To není pouhé
opomenutí. Na dech se musí při tomto přechodu zapomenout,
neboť samovolně ustává, a to tolikrát, kolikrát znovu nasazujeme
na přechod. Odtud pocity umírání, odtud ono pocení krví. Pán
Ježíš tu dokresluje celý vývoj, který je vyznačen svérázně
obdobím dětství. To je nám vzorem po té stránce, že u dítěte
lidské vlastnosti ještě nejsou pevně zapřaženy do káry lidských
starostí. Tyto starosti jsou, jak jsme si už několikrát vykládali,
stejně velkým prohřešením jako největší hříchy, protože nám
nedovolují ani na chvíli přejít nad hranice pouhého lidství. Nestačí
však se podobat dítěti. "Nenarodí-li se kdo znovu... nevejde do
království Božího." Nyní už víme, že cesta k tomuto novému
narození vede zpět přes lidské narození, ale ne v nějakém novém
znovuvtělení, to by byl tragický omyl, nýbrž cestou přes dětský věk
vlastností až k jejich vzniku, k čisté pozornosti Božího vědomí, k
němuž se máme, dospějeme-li takto zpět ke zrození, znovu
vědomě připojit. To se dá nazvat zrozením v Bohu znovuzrozením v něm. Hlavní mezníky tohoto znovuzrození, jak
víme z úst Pána Ježíše, je zrození z vody (křest v Jordánu) a
zrození z Ducha (kříž a vzkříšení Páně). Moc často se pro umučení Páně zapomíná na jeho vzkříšení, na jeho nové zrození u Otce. Smrt na kříži byla jen součást jeho cesty k Otci, součást
ukázky toho, co máme sami podniknout, jak máme Pána Ježíše
následovat. Znovu je třeba říci, že se lze zastavit na kterékoliv
části cesty, třebas už před samým cílem.
Pokud se týká slovního obsahu modlitby Pána Ježíše, je
patrno, že se obrací na svého Otce, tj. na osobně pojatého Boha,
neboť chce změnu pro svou osobu, aby nemusel vypít kalich,
který se pro něj chystá. Podobnou vůli projevuje každý, kdo
vstupuje do smrti na kříži. Dá se vysvětlit proč? Umírání
nepostupuje tak, že do takové míry, do jaké člověk odumře, do té
se mu začne jevit jeho nový cíl, království nebeské. Na dřívějších
stupních modlitby se nalévala milost Boží hned v zápětí do
rozumu v podobě nějakého poznání pravdy nebo do smyslů v
podobě nějakých blažených stavů nebo dokonce vidění. Nyní
tomu tak už nemůže být, protože toto přikrmování lidského já
nadpřirozenými dary by znamenalo do značné míry jeho
posilování. Něco takového se mohlo dít jen přechodně, pokud
lidské já zůstávalo ničím nenahraditelným prostředkem. Nyní však,
kdy Syn člověka musí umřít, by takové posilování lidského já bylo
činitelem, kterým by se přímo zamezilo vejít do království
nebeského, do stavu vědomí Božího. Toto nám Pán Ježíš musel

říci, jinak bychom si mohli zoufat při pohledu na svou slabost.
Zatímco tedy vnitřních útěch člověk už nedostává, bylo nutno
vysvětlit, že jinak všechny zevní okolnosti člověku do krajnosti
pomáhají. Proto je tu jediné místo v Novém zákonu, kdy anděl
pomáhá Pánu Ježíši svou útěchou. Přeloženo do naší mluvy:
Pomoc, které se v té době dostává člověku, nepřichází z
obrozeného nitra, to jako by spalo, nýbrž zvnějška, přičemž
prosba o odvrácení kalicha nemůže být vyslyšena. Protože v té
době jsou zavřeny mnohé příchody osvícení, dovětek "ne má, ale
tvá vůle se staň", je jen důkazem, že se tu modlí v té chvíli
neosvícený, zcela opuštěný člověk. Tato opuštěnost se bude až
na kříž ještě stupňovat, protože nakonec Syn člověka musí umřít.
Zapomeneme-li si to později říci, připomeňme si hned, že tato
opuštěnost není soustavná. Střídají se při ní jasné chvíle milosti
se stavy sklíčenosti a opuštěnosti, protože umírání je pomalé a
nikdo by nevydržel ztrácet sama sebe najednou bez přerušení.
Jakmile ztratí část sebe, je mu poskytnut oddech, a pak dojde ke
ztrátě dalšího kusu já. Tak chápejte další etapovité utrpení Páně.
Začli jsme tento výklad myšlenkou: "přiblížila se hodina a
Syn člověka bude vydán do rukou hříšníkům." Toto je hlavní znak
"umučení". Nic by člověka tolik nemrzelo, jako že ho v té době
každý beztrestně může ubíjet, ať jsou těmi ubíječi choroby nebo
lidé. Nic by ale nevedlo k prudšímu umírání. Nicméně vnějších
nástrojů umírání se užívá jen v nejnutnější míře a spíše platí, že
člověk, pro svůj odliv osvícení, není schopen rozeznat jako dříve,
co má a co nemá dělat, naráží proto na překážky, o nichž si
myslel, že je má už dávno za sebou. Nyní se mu má ukázat, že
člověk je slabý a že je hoden smrti. Čím dříve a čím opravdověji
toto člověk pochopí a bude si to přát, tím kratší bude toto vydání
syna člověka hříšníkům. Pán Ježíš nám v dalším ostatně dává
podrobné rady jak se zachovat, abychom rychle a bez pohromy
prošli těmito pustinami.
"Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se můj zrádce." Tato slova
Pána Ježíše souvisí s předešlým tím, že jakkoliv neužitečné jsou
všechny nejlepší lidské vlastnosti, přece zas, na úrovni hmotného
života, ke které se Pán Ježíš vrací, jsou nepostradatelné, i když už
hrají zcela jinou roli než dříve. Zvláštní význam nabývá Jidáš ztělesněné zlo. Ke slovu přichází lidská omezenost, která, je-li
ponechána sama sobě, a není-li jí v tom bráněno, jako bylo dříve,
má-li dokonce k tomu povolení od Boha (viz slova Pána Ježíše k
Jidášovi při poslední večeři: "Co chceš učinit, udělej rychle"),
může jednat daleko důkladněji a rychleji než dříve, a tak ukrátit
tyto kruté chvíle. Ve slovech "přiblížil se zrádce" je skryto tajemství

nepostradatelnosti našeho omezeného nevědomého lidského já,
našeho zrození na tento svět.
Mat. XXVI, 47 - 56: Když ještě mluvil, hle, Jidáš, jeden ze
dvanácti, přišel a s ním četný zástup s meči a s holemi od
velekněží a starších lidu. Ten, který ho zrazoval, smluvil s nimi
znamení: "Kterého políbím, to je on, chopte se ho!" "Zdráv buď,
rabbi!", a políbil ho. Ježíš mu však řekl: "Příteli, na to jsi přišel." Tu
přistoupili, vztáhli ruce na Ježíše a zmocnili se ho. A hle, jeden z
těch, kdo byli s Ježíšem, vztáhl ruku, vytasil meč, udeřil
služebníka veleknězova a uťal mu ucho. Tehdy mu řekne Ježíš:
"Vrať svůj meč na jeho místo, neboť všichni, kdo sahají po meči,
mečem zahynou. Či myslíš, že nemohu prosit svého Otce, a dá mi
hned víc než dvanáct pluků andělů? Jak se tedy splní Písma,
podle nichž se tak má stát?" V tu chvíli řekl Ježíš zástupům: "Jako
na lotra jste vyšli s meči a s holemi, abyste mě jali? Denně jsem
sedával v chrámě a učil, a nezmocnili jste se mě. Než toto všecko
se stalo, aby se splnila Písma proroků." Tehdy ho všichni učedníci
opustili a utekli.
Sv. Lukáš k utnutí ucha poznamenává (XXII, 49 - 51): Když
viděli ti, kteří byli při něm, co se chystá, řekli: "Pane, máme bíti
mečem?" A jeden z nich udeřil služebníka veleknězova a uťal mu
pravé ucho. Ale Ježíš odpověděl: "Až sem, a dost!" I dotkl se jeho
ucha a uzdravil ho.
Podrobněji píše o této události svatý Jan XVIII, 2 - 9: Ale
Jidáš, který ho zrazoval, věděl také o tomto místě, neboť se tam
Ježíš scházíval se svými učedníky. Jidáš tedy vzal četu a
služebníky od velekněží a farizeů a přišel tam s pochodněmi,
svítilnami a zbraněmi. Ježíš pak, protože věděl všecko, co na něj
má přijít, vystoupil a řekl jim: "Koho hledáte?" Odpověděli mu:
"Ježíše Nazaretského." Ježíš jim praví: "Já jsem to!" Stál s nimi
také Jidáš, který ho zrazoval. Sotva jim tedy řekl: "Já jsem to",
ustoupili zpět a padli na zem. Otázal se jich tedy znovu: "Koho
hledáte?" Oni řekli: "Ježíše Nazaretského." Ježíš odpověděl: "Řekl
jsem vám, že já to jsem, hledáte-li tedy mne, nechte tyto odejít",
aby se splnilo, co řekl: "Nikoho jsem neztratil z těch, které jsi mi
dal."
Výklad:
Pro nás je především důležitý způsob, kterým Jidáš zradil
Pána Ježíše a znamení, které smluvil s vojáky. Políbení je symbol
lásky, symbol přání dobra. Také v tom smyslu Jidáš promluvil:
"Zdráv buď rabbi!" Jidáš, naše omezené lidské já, toho si buďme

dobře vědomi, je do posledka zamilováno samo do sebe a je
samo sobě bližší než Bohu, kterému se rozhodlo sloužit.
Nezapomeňte, že Jidáš není pouhý světský člověk, pouhé zlo, ale
někdo, kdo se odhodlal Pánu Ježíši sloužit. Vůbec všichni
apoštolové jsou při tomto výkladu ze všech stran ukázaným
člověkem pomocí všech jeho vlastností, které mohou sloužit Bohu.
Také naše sebeláska, a to je to největší zlo, které v sobě musíme
umět překonat, abychom mohli stanout na kříži, také Jidáš v nás
téměř až do konce cesty vykonává platnou službu na naší cestě
do království nebeského. Bez určité míry sebelásky bychom se
fyzicky zabili, a co hlavního, nemohli bychom se na dualisticky
pojaté cestě nakonec po odhalení intrik svého sobectví radikálně
se zříci sama sebe, jak vyplývá z návodu Pána Ježíše: "Lépe by
bylo, kdyby se byl nenarodil." To je odsouzení, ke kterému
musíme dojít až nakonec, ne příliš brzo, protože by Jidáš nemohl
provést svou zrádcovskou úlohu, bez níž bychom se nedostali na
kříž.
Máte-li porozumět, myslím, že se tu neobejdeme bez
příkladu z našeho století, bude třeba ukázky, jak se taková
jidášovská úloha jeví v našem životě.
Znám člověka, který se po dobu devíti let snažil o poznání
Boha a kromě své vnitřní modlitby beze slov se slovně nemodlil za
nic jiného než za to, aby miloval Boha víc než sebe a než cokoliv a
kohokoliv na světě. Připadalo mu, že zachovává všechno, co si od
něho Bůh žádá, a protože i mnohé jiné okolnosti ho mohly utvrdit v
tom, že jde správnou cestou, domníval se, že velmi pokročil ve
svém duchovním vývoji a že pokrok jednou tak započatý, ho povede ke konečnému vítězství nad smrtí. Pokrok však se časem
zastavoval. Přes určitou úroveň se onen člověk nedostal.
Přemýšlel, v čem by mohla být chyba. Říkal si, že když bohatý
mládenec se přišel zeptat Pána Ježíše, co má dělat, aby našel
království nebeské, poradil mu Pán Ježíš, aby rozdal všechno, co
má, chudým a následoval jej. Zde nemohla být chyba, protože
dotyčný člověk neměl majetku, příkazy Boží plnil a domníval se,
že následuje Krista. A přece jen se musel přesvědčit, že má velký
poklad, kterého si více váží než samotného Boha. Tím pokladem
bylo jeho já, jeho oddělené lidské já, jeho osobní Jidáš. Sloužilo,
sloužilo, možná dobře sloužilo, ale mělo se rádo nade vše.
Dotyčný člověk by se to byl nikdy nedověděl, kdyby se byl
nedostal v koncentračním táboře do situace, ze které, jak si
myslel, nevyvázne životem. Tehdy ze strachu, který pociťoval o
svůj život, poznal, že více stojí o sebe než o Boha, že mu jeho
prolhané já celou dobu devíti let klamně našeptávalo, že slouží

Bohu. Myslel při tom na sebe, na věčné zachování sama sebe. To
byly pravé pohnutky, pro něž vstupoval Jidáš do služeb
Ježíšových. Vidíte, že Pán Ježíš toto sobectví trpěl a že si od
něho dokonce sliboval, že vydatnou měrou přispěje k jeho
ukřižování. Vraťme se však k našemu příkladu. Ve chvíli, kdy mohl
dotyčný člověk předpokládat, že zaručeně přijde o život, zjistil
konečně, že co chtěl zachovat, beztak ztratí, a tehdy opravdově
odevzdal celý svůj život, všechno, co měl, Bohu. To mělo za
následek ztrátu Jidáše a s tím související další pokrok na cestě k
Bohu. Jen tak mimochodem je třeba říci, že v tu chvíli se také
zcela obrátila situace toho člověka, který, ačkoliv ještě zůstával v
koncentračním táboře, nebyl již vězněn, přestože nosil vězeňský
šat, jako druzí, nýbrž vnitřně svobodným člověkem aspoň do té
míry, do jaké plnil vůli Boží.
Ve zradě Jidášově vidíme ten charakteristický rys lidského
já, že totiž se do posledního okamžiku tváří, že si přeje prospěch
Boží, i když už všechny okolnosti je prozrazují, že chce pravý
opak. To vzbuzuje nakonec patřičný odpor i všech ostatních
lidských vlastností proti sebelásce, odpor, který našeho ducha
nakonec povznese nad zem, na kříž. Sobecké lidské já však
slouží také prospěchářské, sobecké společnosti, která také myslí
jen na sebe. Také tato služba nesmí být povalena dříve, než až
nakonec. Jinak by se znemožnilo žít uvnitř lidské společnosti. Tato
služba nesmí být povalena před křížem. Proto Pán Ježíš říká
apoštolům, že by mohl dostat pluky andělů od Otce, kdyby to bylo
užitečné, a velí Petrovi, aby složil meč zpět do pochvy.
Zde je vůbec dokonale dokreslen návod, jak vystupovat proti
násilí a zlu. Protože z různých výroků Pána Ježíše vznikají rozpory o tom, zda se má zlu odporovat nebo ne, vyřešíme si aspoň v
základech tuto záhadu. Připadá nám to jen proto, že už dávno
jsme zapomněli na vnitřní smysl celého jeho života, na vnitřní
smysl každé události v jeho životě. Pak už muselo dojít k tomu, že
jsme oddělili výklad jeho života, který jsme chápali čistě historicky,
od výkladu jeho podobenství a pouček. U Boha i u jeho zástupce
na zemi existuje naprostá jednota mezi jeho činem a slovem.
Jedno se nedá oddělit od druhého a tím méně se dá jedno
pochopit bez druhého. Pán Ježíš nejen symbolicky mluvil, ale také
symbolicky jednal. Kde nemluvil a nejednal symbolicky, to přímo
řekl. Tak zachoval vzácnou jednotu svého osobního příkladu se
slovním poučením.
Ve dvou případech radí Pán Ježíš svým apoštolům
neodporovat zlu:

1. Ještě za svého pobytu s apoštoly posílá je bez mošny,
bez jakékoliv zbroje kázat království boží, řka: "Nemějte ve svých
opascích ani zlato, ani stříbro, ani měď, ani mošnu na cestu, ani
dvě suknice, ani opánky, ani hůl, neboť dělník má právo na svou
výživu." (Mat. X, 8 - 10).
To platilo jen pro dobu, kdy chodil s Apoštoly, čili, převedeno
do všeobecně platné poučky, platí dodnes pro ty, kdo jsou
osvíceni Bohem, kdo s ním chodí, kdo nejsou od něho opuštěni,
rozuměj, kdo pociťují a zažívají jeho pomoc. Takoví lidé totiž mohou konat vědomě vůli Boží a pak jejich čin je zajedno s jejich
myšlením, pokud opravdu jsou vůle Boží poslušni. Je-li totiž v
takovém případě, ale jen v tomto případě, odporováno, stačí se
zařídit podle slov Ježíšových "setřeste si prach z nohou, až budete
odcházet z domu nebo města! Vpravdě vám pravím: Snesitelněji
bude zemi Sodomské a Gomorské v den soudu než onomu
městu." (Mat. X, 14 - 15) V případě, kdy bylo za takových
okolností apoštolům odporováno, stačilo, že se vzdálili a neměli
nic s tím, kdo jim odporoval. Avšak ani tehdy nesměli toto dělat
všude, neboť jim při té příležitosti radil: Nechoďte mezi pohany a
nevstupujte do měst samaritánských, ale jděte raději ke ztraceným
ovcím domu izraelského." (Mat. X, 5 - 6) To znamená, že pouze
osvícený člověk, disponující pouze osvícenými vlastnostmi, může
bez zevní ochrany jednat jen s těmi, kdo jsou už povoláni, avšak
zapomněli na svůj duchovní úkol. Mezi pohany, mezi nevěřícími by
se jim nedostalo ochrany. Existují, jak vidíte, přitom značná
omezení. Nejlépe je to patrno z případu, kdy apoštolové marně
vymítali zlého ducha. Teprve Pánu Ježíši se podařilo zlého ducha
vyhnat. Závěrem k této události píše sv. Marek IX, 28 - 29: Když
pak vešel do domu, tázali se ho jeho učedníci v soukromí: "Proč
jsme jej nemohli vyhnat?" I řekl jim: "Tento duch nemůže vyjít jinak
než modlitbou."
Zde je důkaz, že ani za plného osvícení bychom nevystačili
s vírou v pomoc Boží a s odevzdaností do vůle Boží, že je třeba
modlitby, abychom zvítězili nad zlem. To jsou velmi vážná
omezení metody neodporování.
2. Poněkud všeobecněji je platné poučení, které mluvil ke
svým apoštolům, jež při té příležitosti nazval "solí země" (Mat. V,
13). Jsou to tedy slova k jeho přímým učedníkům, k lidem jím
přímo vyučeným. Na toto omezení se rádo zapomíná, když se
cituje Ježíšův výrok při té příležitosti řečený, jako by byl
všeobecně platný:

"Slyšeli jste, že bylo řečeno: Oko za oko, zub za zub. Ale já
vám pravím: Neodpírejte zlému, nýbrž udeří-li tě kdo po pravé líci,
nastav mu i druhou... Milujte své nepřátele ...Neboť milujete-li jen
ty, kdo milují vás, jakou odplatu máte? Buďte tedy dokonalí, jako
je dokonalý váš nebeský Otec" (Mat. V? 38, 39, 44, 48).
Přečtěte si celý výrok Pána Ježíše, který jsem úmyslně
necitoval celý, aby vám neunikla souvislost s jeho závěrem. Po
kom Pán Ježíš chce, by byl dokonalý jako jeho Otec nebeský, po
tom také právem chce, aby neodporoval zlému a miloval
nepřátele.
Nepochybně cesta neodpírání je cesta nejvyšší, ale z toho
samozřejmě vyplývá, že na nižších stupních musí být praktikována
se všemi omezeními, o nichž byla a bude řeč. Ukazuje se tu
znovu, že vytrhnout jeden výrok z celého učení Ježíšova a učinit z
něj celé učení nebo jeho podstatnou část, by znamenalo někdy
zavrhnout ostatní jeho výrok a stát se v pravém slova smyslu
kacířem, vydávat část za celek, potírat celek částí.
V jednom případě Pán Ježíš radí odporovat zlému, když
posílá své apoštoly s měšcem a mečem. Tento případ jsme si už
vysvětlili. Považte jen, v kolika případech jsme bez přímého
vedení Božího, a tehdy smíme odporovat zlu, a v kolika jsme
přímo jím vedeni, a tehdy nesmíme odporovat zlu. Ovšem Pán
Ježíš nikdy neradil "oko za oko, zub za zub", nýbrž odporování zlu
si představoval podle známého výroku: "Buďte opatrní (lstní) jako
hadové a prostí jako holubice." Pán Ježíš sám v mnohých
případech odporoval zlu a nenechával mu volný průchod. Vymítá
penězoměnce z chrámu, staví se proti farizeům, dává za příklad
dobročinnost. Většinou však proti zlu staví protiváhu dobra, to je
jím navrhovaný správný, aktivní, nikoliv pasivní boj proti zlu. Na
úrovni dobra-zla, na úrovni dvojnosti však nikdy není pro fanatický
radikalismus, spíše navrhuje nechat zlu volný průchod tehdy,
pokud může působit výchovně a pokud lidé by nebyli schopni
pokročit po dobrém. Pláče nad osudem Jeruzaléma, který jej
nepřijal, ale nezasahuje radikálně.
V události, líčené v Getsemanské zahradě, má zlo význam
přinejmenším výchovný. Proto mu Pán Ježíš neodporuje, dokonce
brzdí odpor vůči němu, aby zachoval všechny, kdo mu byli svěřeni
od Otce. U tohoto výroku se zastavme. Lidské vlastnosti, vůbec
pomoc člověka, mu sice v této části umírání nemohou být
prospěšné, protože je třeba, aby člověk postupně ztrácel a
nakonec ztratil podle jím vysloveného pravidla "nezemře-li,
nebude živ", avšak nic nemá ztratit, co mu Otec svěřil. Při smrti na

kříži nejde tedy o pouhé odlidštění, nýbrž též o dokonalé
navrácení všeho lidského Bohu. Tady je utajen velmi jemně smysl
lidského života. Je zřejmé, že lidským životem se má stát věčný
život naší pravé nesmrtelné individuality bohatší. Život a vývoj na
zemi jsou k tomu nejvhodnějšími prostředky.
"Všichni, kdo sahají po meči, zahynou." Je tomu opravdu
tak? Spíše takhle: Pán Ježíš odmítá v této chvíli pomoc andělů, i
pomoc lidských schopností. Chce zdůraznit, že kdyby se člověk v
této části cesty snažil násilím dostat ze situace umírání, sám by
zahynul. Má-li být pro budoucnost zachováno lidské a má-li přesto
člověk umřít, musí lidské na čas ustoupit do pozadí. Jen za těch
okolností může proběhnout mystická smrt na kříži. Řekli byste, že
by bylo všechno snazší, co se dělo okolo Pána Ježíše před jeho
smrtí, vysvětlovat jednoduše tak, že měl zemřít za lidstvo on,
kdežto apoštolové zatím nikoliv, protože měli před sebou apoštolský úkol, který měli ještě splnit. Ano, tak se až dosud všechno to
vysvětlovalo, a nemůžeme říci, že by to byl výklad chybný. Je to
však výklad na jiné úrovni, na úrovni, která nás nemůže poučit o
tom, jak následovat Pána Ježíše až na kříž. Pán Ježíš však nás
chtěl poučit především o tom, jak jej následovat, je stále otevřenou
cestou, po níž se dá kráčet buď se zavřenýma očima, tj. bez
hlubšího porozumění - a tak šla většina středověkých světců - nebo s otevřenýma očima, po hlubokém poučení. Tak jedině se dá jít
po této cestě, aniž by se opustilo společenství s ostatními lidmi,
aniž bychom se museli natrvalo vyčlenit do samoty, do kláštera.
Nastala doba, kdy laboratorní způsob experimentu "zvíře-člověkBůh", jak jej prováděli v klášteřích, je v mnohých zemích nemožný,
a proto musíme v příkladu Pána Ježíše objevit znovu všechny
poučky pro život mezi lidmi, avšak poučky rovněž vedoucí k Bohu.
To je úroveň výkladu, na níž se pohybujeme. Přistupujeme k
výkladu z pozice osvíceného, ba někdy, pokud je to únosné z
pozice spojeného s Bohem, jakým byl sv. Pavel a ostatní
apoštolové po přijetí Ducha svatého. Není to výklad snadný, ale
lidé takového výkladu dnes potřebují, má-li být zachráněno náboženství ve své jediné živé stránce, spojovací. Religio - znovunavázání spojení s Bohem, je překlad výstižného latinského názvu
pro náboženství. Kdykoliv náboženství ztrácelo z dohledu tento cíl,
řítila se na lidstvo jedna katastrofa za druhou, protože prostředek
ke spojení s Bohem, jímž má být život lidský na zemi, přestal být
tímto prostředkem přímo, stal se jím jen nepřímo, a s tím byly
spojeny vždycky tyto osudové komplikace. To je zákonité. Nejde-li
někdo po cestě, bloudí a strádá v bezcestné oblasti vedle cesty,
nebo se ubírá po pohodlných cestách, které však nevedou k cíli,

nýbrž na okraj propasti. Tak také musí velmi často sahat po meči,
aby mohl nastolit nerozumně prostředek na místo cíle.
Daný výklad výroku "všichni, kdo sahají po meči, zahynou",
neměl tedy omezit obecný význam slova Pána Ježíše, nýbrž měl
ukázat, proč tento výrok pronesl právě při svém zatýkání v
Getsemanské zahradě. Nejtěžší na mystické smrti právě je, že
lidské má umřít zatím bez jakéhokoliv výhledu, že bude znovu žít.
To je znázorněno vzkříšením z mrtvých až za tři dny po smrti na
kříži. Kdyby totiž nebylo tohoto poměrně dlouhého odstupu od
lidského, nedokonalo by se vzkříšení. Odstup ten musí být
bezvýhradný, proto musí odpadnout jakákoliv obrana lidského, ať
už mečem, ať myšlenková. I naděje na budoucí život člověka musí
zhynout, tak dokonale je třeba vnitřně zemřít. Proto se mohl Pán
Ježíš na kříži ptát. "Bože, proč jsi mě opustil?" Važme si tohoto
podrobného předpisu cesty, neboť budeme-li bezezbytku ctít
naznačená pravidla umírání, zvítězíme nad sebou pomocí kříže
Kristova, a to je pomoc, bez níž je těžko se obejít. Nikomu před
Kristem se nedostala bez obalu a nikdy všem otevřeně, jako dnes
vám. Vždycky tajně, za zavřenými dveřmi jen vyvolenému jedinci.
Tyto vědomosti jsou vydobyty krví a potem tisíců dnes
bezejmenných hrdinů, o jejichž hrdinství málokdo věděl nebo je
neuznával právě tak, jako se dělo Pánu Ježíši před smrtí, kdy byl
potupně trním korunován, popliván atd. Vědomosti o tomto
skrytém smyslu počinů Ježíšových jsou dány jen tomu, kdo projeví
ochotu následovat ony neznámé mučedníky poznání.
Vraťme se však ještě ke smyslu zajetí Pána Ježíše.
Přibližujeme se k němu spirálovitě. To je záměrný způsob výkladu,
aby se ukázalo, jak podrobnosti harmonují s celkovým smyslem
událostí, jak by mohla stačit maličkost, aby se pomocí ní dal
vysvětlit celek, tak asi, jako třeba změna barvy tekutiny je
známkou vnitřních chemických proměn. Toto je třeba říci, protože
celý vývoj člověka až k nejvyšším metám často nemůžeme
kontrolovat jinak, než podle průvodních, nepodstatných jevů. Na
jedné straně by bylo chybné, kdybychom jim přisuzovali příliš
velkou váhu, na druhé však by bylo ještě chybnější, kdybychom
podle nich neřídili další proces. Ony jsou tu právě k tomu účelu
(11).
Zajetí Pána Ježíše, to je zajetí Syna člověka zevní mocí,
které musí předcházet vlastní smrti na kříži. Zajat byl Pán Ježíš,
nebyli zajati apoštolové, Jidáš si konečně uvědomí svůj zločin a
sám se zbaví života. To jsou hlavní znaky tohoto zajetí zevní
mocí. Viděli jsme z již vysvětlených průvodních jevů onoho
zatčení, že "zajata" byla všechna moc Boží, která se v jedinci

projevovala během osvěcovací cesty - během období tří let, kdy
Pán Ježíš dělal velké zázraky a obracel na víru. Toto všechno mělo být "zajato", to musí na dobu umírání ustati, neboť by se tím
posiloval člověk, který však má umřít. Pán Ježíš dělá však ještě
jeden zázrak. Léčí ucho, které usekl sv. Petr. I to je velmi
významné. Nejenom, že lidskými vlastnostmi se člověk nesmí
bránit mystické smrti, ale dokonce musí všechno napravit, co by
touto obranou pokazilo. Ještě lépe: Co dříve nebylo trestuhodné,
či mohlo-li se dříve zlo potírat zlem bez následků, aniž by ten, kdo
mečem zacházel, musel ihned mečem zemřít, nyní je nejvýš
trestuhodné, násilí je těžkým prohřeškem, který může ohrozit celý
další pokrok. Kdo je onou zevní, zatýkající mocí? Napovídá se
nám, že je ve spojení s Jidášem. S touto mocí jsme se už za
života Pána Ježíše setkali dvakrát. Poprvé v podobě Herodesa,
vraždícího mláďátka, podruhé v podobě satana, pokoušejícího
Pána Ježíše na poušti. Nikdy však této síle nebyla dána taková
moc jako tentokráte, kdy jí bylo dáno právo zatknout, ponížit a
umučit Pána Ježíše. Nicméně, nemělo by nám být skryto, že o
toto všechno se tato síla pokoušela už od počátku, a kdyby se jí
byl zdařil její záměr dříve, byla by zmařila celý vývoj. Tato moc je jí
však dána až v pravý okamžik, kdy má být zmařena definitivně
zevní, třeba osvícená, lidská podstata, aby se mohla vrátit od
Boha a nepřicházet už od lidí. Lidský život, kterého jsme svědky
zde na světě a kterého zde užíváme, přichází zdánlivě od lidí. Oni
se rozhodují mít děti, oni dávají lidskému zárodku život, oni člověka vychovávají, oni mu poskytují prostředky k životu atd. Život,
který si přináší Pán Ježíš po svém vzkříšení na svět, nevznikl z
vůle lidí, ani jimi nemůže být udržován. Tento obrat nastává po
mystické smrti. Člověk pak bere život vědomě z rukou Božích,
středem jeho vědomí je Bůh, nikoliv lidský rozum.
Síle odděleného lidského vědomí, representované
Herodesem, Satanem, Jidášem a farizeji, se nepodaří zmařit nebo
zastavit pokrok na cestě k Bohu jen tehdy, je-li v každé vývojové
části cesty znáno, co svým životem, příkladem a slovy ukazuje
Pán Ježíš. Dnes už můžeme přehlédnout celý jeho život a srovnat
jej se svým, napravit, co jsme dělali špatně a přidat, co jsme
opomněli učinit. Všimněte si, kdy začalo ono lidské vědomí,
oddělené od Boha, ničit a deptat Pána Ježíše. V zahradě
Getsemanské, před zatčením, když se krví potil. To všechno
ostatní už je jen pokračování těchto stavů. Nicméně je tu
kvantitativní změna, která se později přemění v kvalitativní.
Zatímco se v zahradě Getsemanské vypořádával Pán Ježíš sám
se sebou, nyní přistupují zevní činitelé, kteří urychlují vnitřní
proces umírání. Evangelisté nikdy nepřestávali ukazovat na to, jak

zevní okolnosti přispívaly k tomu, aby se něco mohlo splnit, co
bylo psáno v Písmech. Jinými slovy bychom to mohli říci takto:
Každému, kdo vědomě se snaží o spojení s Bohem, pomáhají
zevní okolnosti k tomu, aby mohl uskutečnit své předsevzetí. Musí
tomu tak být, protože existuje tajná spojitost všech vědomí a
odtamtud také spojitost všech tzv. osudů. Nesmrtelná duše
(Panna Maria) ve všech lidech touží po tom, aby se stala první
proměna v lidské mysli (zázrak v Káni Galilejské) a po ní aby
následovaly další vývojové změny, až k smrti a ke vzkříšení, neboť
podobně jako Pán Ježíš má vstoupit na nebesa, ona tam má být
vzata jeho mocí. Po tom ona touží, i když po tom ještě dávno
netoužíme my. Proto působí též na zevní děje, aby pomáhaly
vyřešit situaci v její prospěch. Mnozí lidé pak si vykupují cestu k
věčnému životu tím, že buď vědomě nebo většinou nevědomě
pomáhají jedinci, aby před nimi kráčel cestu, po níž se jednou
zase za pomoci ostatních budou ubírat i oni. Je to ohromující
společenství duší. Jedni podávají pomocnou ruku shora (viz Eliáš
a Mojžíš rozmlouvající s Pánem Ježíšem nahoře Tabor, anděl v
Getsemanské zahradě), ta zůstává lidem nepoučeným většinou
skryta, jiní podávají ruce zdola. Toho mohou být svědky i lidé
zcela neosvícení a mohou se pozastavovat nad tím, jak to
takovému člověku "vychází". Nyní však tito zevní pozorovatelé,
kteří sledovali vzestup nějakého jedince, ustrnou, neboť se mu
přestává všechno dařit potud, pokud nechce dobrovolně vnitřně
umřít. On však chápe tyto nepříjemné zásahy zvnějška jako
výborné pomůcky k jeho vnitřnímu růstu. Bylo by však dobré,
kdyby se nad nimi pozastavil a uvědomil si, že proto, že před námi
šel touto cestou Pán Ježíš a ukázal nám, čeho se v které části
cesty máme vzdát a jakých omylů se vyvarovat, my už nemáme
trpět zevními zásahy, nýbrž celé umírání má probíhat na poli
vnitřním. Nemá být proto méně urputné a důsledné, naopak. Však
má se dít uvědoměle, člověk má být co nejvíce ušetřen postrků
zvnějšku.
Jako protiváha vnitřního souručenství duší existuje právě
zevní vědomí lidí, vyznačující se pocitem oddělenosti jednoho
lidského vědomí od druhého a samozřejmě též od Boha. Stojí tu
ve světě stále mohutnější a organizovanější souručenství
neosvícených mozků, neosvícených společenství lidí, celých
národů, celých kontinentů. Navazují mezi sebou uměle, tj. zevními
prostředky (radiem, knihami, tiskem všeho druhu, televizí,
nabýváním standardních vědomostí, považovaných v lidské
společnosti za všeobecně nutné, usnadněným osobním stykem,
organizovanými zábavami, hromadnou účastí na uměleckých,
sportovních a jiných akcích.) To je dnešní podoba Herodesa a

tehdejších politických představitelů skonávajícího židovského
státu. Ukřižovali Pána Ježíše, že měli strach před vzrůstající jeho
mocí, prostě ze žárlivosti. Začal mít příliš velký vliv na mysl mnoha
lidí. Úcta k němu odváděla lidi od úcty k nim. Kupodivu mnohý
vědec (i mnohý politik by se dnes cítil ohrožen ve svém prestiži,
kdyby dovolil někomu, kdo se nedrží pouze soustavy neosvíceným
rozumem nabytých vědomostí, aby vykonával vliv na lidskou
společnost. Avšak i kdyby tomu tak nebylo, vzrůstající dosah
lidského neosvíceného, rozumového poznávání utvrzuje každého
z nás v tom, že jsme jen dětmi tohoto světa a ničím více. I když se
o to nesnaží nějak cílevědomě nebo organizovaně, přece jen nám
ustavičně vnucuje uznávat skutečnost vnímanou smysly nebo
rozumem za jedině správnou a užitečnou. A tahleta síla
organizačně spojených neosvícených vědomí, ta má moc zatknout
Pána Ježíše před jeho smrtí na kříži. Proč tuto moc má? Protože v
době před smrtí na kříži není lepšího prostředku, jak se
rozplamenit pro věčný život, než když neosvícené vědomí smí
ukazovat svou moc. Dříve, pokud člověk mohl používat svých nejlepších lidských vlastností, aby se mu pomocí nich přiblížilo osvícení, když se mohl např. rozplameňovat láskou, nepotřeboval nic
jiného než sáhnout po nějaké takové silné vlastnosti a pomocí ní
se už vyšvihl nad temnoty odděleného vědomí. Co však teď mu
má sloužit jako odrazový můstek, když jeho nejlepší vlastnosti buď
spí, nebo se rozprchávají na všechny strany? Jedině pocit zajetí,
uvěznění, nakonec temnoty a opuštěnost mohou působit jako
mocná vzpruha k tomu, aby člověk daleko usilovněji hledal světlo
a Otcovský domov. Dovedete si představit, jak opuštěný a
nesvobodný se musí cítit člověk, který dříve zažíval otevřenou
pomoc Boží, příliv světla a poznání a nyní je toho všeho zbaven,
nyní je mu cesta ke světlu zahražena jeho vlastní temnotou.
Mimochodem se ptám: Poznáváte, že život Pána Ježíše je vylíčen
v cestě marnotratného syna zpět do otcovského domu? Kdy
zatoužil nejvíce po návratu. Až se mu dařilo nejhůře, až musel jíst
s vepři. Zrovna totéž pociťuje člověk, je-li opuštěn před svou smrtí
na kříži. A Pán Ježíš nám stavěl před oči náš vlastní postup, náš
vlastní zápas, vyšel z postavení nás marnotratných synů.
Celkem se dá říci, že pokrok na duchovní cestě se v
podstatě neobejde bez dvou doplňkových prostředků.
Doplňkových, protože hlavním prostředkem zůstává čistý život,
stále ve větší míře motivovaný věčným cílem, a modlitba, pokud
možno přesně odpovídající svým způsobem vývojovému stupni.
Doplňkovými prostředky jsou různé druhy milostí (charismata) a
krize (opuštěnost, suchost, odliv, stagnace). Doplňkovými jsou tyto
prostředky už také proto, že čím více se bez nich obejdeme, tím

lépe pro celý vývoj, protože vždycky znamenají otřes a vždycky
hrozí jejich odezva na opačné straně párů dvojic, čili čím více
zjevných milostí, tím větší utrpení a strašnější opuštěnost. Pán
Ježíš nám líčí život s maximální mírou milostí a také s maximální
mírou utrpení a s nejhlubšími krizemi. Už po narození je
pronásledován, po druhém narození v Jordánu strašné pokušení
na poušti a při třetím narození na kříži opět velké utrpení, ze
všech největší. Není náhodné, jakou podobu na sebe bere
pronásledovatel. Hlavní tři druhy krizí mají vždycky obdobnou
podobu: V první krizi je hlavním pronásledovatelem neosvícený
rozum (Herodes), v druhé krizi je to vlastní já (Satan), které by si
přálo, aby všechen vnitřní pokrok se projevil navenek, abych
všechen vnitřní užitek se uplatnil v zevním světě a v postavení
člověka. V třetí krizi kromě obou předcházejících činitelů
přistupuje třetí, odpor zevního světa. Naštěstí k této poslední krizi
u většiny lidí dochází až v okamžiku smrti nebo před ním. Tím je
nejsnazším způsobem zachována jednota obou smrtí, hmotné a
duchovní a vstup do nového života. Bylo by však lépe, kdyby k
této třetí krizi docházelo v budoucnosti ve stále věší míře už za
plného života, kdyby se vyřešila dávno před fyzickou smrtí,
protože by byli pro poučení ostatních lidí zachováni ti lidé, kteří
zvítězili nad smrtí a mohli by podat o tom své svědectví. Toto
svědectví je totiž stále znovu třeba. Nestačí, že je kdysi podal Pán
Ježíš, sv. Pavel, Dionysius Areopagita, Eckhart, sv. Terezie z
Avily, sv. Jan z Kříže atd. Potřebujeme se setkat s tímto
svědectvím vždy v novém hávu, který odpovídá schopnostem
pochopení současné doby a změněným podmínkám uskutečnění
tohoto ideálu.
Řekli jsme si, že člověk, který se už ocitl na osvěcovacím
stupni, není veden jen vnitřně, ale už se čím dále, tím více
zjednává jednota mezi vnitřním a zevním vedením. To znamená,
že i zevní okolnosti, ve kterých žije, situace, do nichž se dostává,
říkají takovému člověku stejně mnoho jako sny, vnuknutí, duševní
stavy a extaze. Takového člověka všechno vede, všechno mu
napovídá, co má dělat. Obvykle nikdo si toho není vědom, kromě
něho. Pán Ježíš to někdy prozradil apoštolům, když jim řekl: tam a
tam naleznete člověka atd. Doslova toto se děje člověku po celou
dobu osvěcovací cesty, dovede-li těchto pouček, přicházejících
zvenčí, být poslušen, a jen do takové míry přicházejících, do jaké
je jich poslušen. Na konci osvěcovací cesty bývá někdy
okolnostmi mučen, křižován, aby se vystupňovala jeho touha po
trvalém pobytu v Otcově domě. To je jedna významná, ale pouze
doplňující stránka této poslední krize. Čím méně je zapotřebí této
doplňující stránky, tím lépe. Ujišťuji vás, že nikdo z vás nebude

muset zažívat tak trpké zklamání, jaké zažíval Pán Ježíš, protože
nikdo z vás nezažil takové rozvinutosti osvěcovacího stupně jako
on, nikdo neměl tak široké poslání jako on a nikdo z nás nemá
povinnost ukázat až do krajnosti sám na sobě všechny možné
situace, neboť nikdo z nás nebude tak významným majákem,
jakým je Pán Ježíš. Všeobecně platí, že čím větší úkol na sebe
člověk bere vůči lidem žijícím zde na světě, tím větší a hlavně
prudší míra odosobnění je mu ukládána. Také už proto, aby celý
proces jeho vývoje včas dospěl aspoň tak daleko, aby mohl být
světlem Božím před ostatními lidmi.
O zatčení Pána Ježíše by se dalo říci mnoho poučného.
Všechno se týká těch, kteří se ocitnou v témže vývojovém bodě.
Ještě aspoň o dvou poučkách. První o úloze dobra a zla. Neuniklo
nám, jak se apoštolové snažili zachovat si Pána Ježíše pro sebe a
jak nemohli pochopit, proč je opouští. Apoštolové, kromě Jidáše,
představují dobré vlastnosti, jako celek tedy představují dobro.
Pán Ježíš však musí opustit oblast dobra, protože kdyby ji neopustil, nemohl by pro svět získat vědomosti o stavu Božím, o nebi, o stavu nad dobrem nebo lépe za dobrem a za zlem. Je
pochopitelné, že se musí vymknout i z dosahu zla. Teď jsme právě
svědkem jeho těžkého zápasu se zlem, které rovněž po svém,
jinak než apoštolové, než dobro, nechce Pána Ježíše propustit,
chce si ho zotročit. Pán Ježíš nám však ukazuje případ člověka,
který přerůstá hranice lidství a líčí nám dopodrobna v čem a jak je
má přerůst. Přestože je v tomto líčení všechno zdramatizováno,
jak se v naší praxi obyčejně navenek nejeví, vnitřně jde o
skutečné drama vždycky, protože má-li dojít k trvalému spojení s
Bohem, musí být přetrhána všechna pouta s lidstvím. O této
důslednosti nás přesvědčuje to, že Pán Ježíš později na kříži
odkazuje Panně Marii sv. Jana jako nového jejího syna, aby se
zbavil lidského synovství, nebo zase odpouští svým trýznitelům
řka, že nevědí, co činí. Jen částečným pochopením toho, co od
nás vlastně Pán Ježíš chce, by bylo, že bychom se měli vzdálit od
lidí, odejít na poušť nebo do kláštera. Odejde-li od lidí tělo,
nemusel odejít duch. Odstup od všeho lidského musí být
způsoben především stoupajícím poznáním a stoupající
poslušností vůči Bohu. K patřičně stoupajícímu poznání by
zaručeně došlo, kdyby člověk přizpůsobil povahu své vnitřní
modlitby požadavkům dotyčného stupně vývoje, a naopak stupni
modlitby přizpůsobil způsob života. Někomu se totiž lépe daří dělat
pokrok v modlitbě, jinému zase ve způsobu jednání a v činech.
Kdykoliv však má jedno před druhým předstih, dochází k
nerovnováze a z toho ke zbytečné dramatizaci. Pán Ježíš nám
ukazuje krajní případ takového rozporu právě při modlitbě v

Getsemanské zahradě a potom rozvíjí celé drama až na kříž.
Kdyby to byl neučinil, nebyl by mohl podat všestranné poučení,
platné i pro krajní případy. Čím doslovněji a materialističtěji kdo
pojme příklad Pána Ježíše, tím více bude trpět. To by nemělo
vadit, kdyby utrpení jen zrychlovalo pokrok. Ale ono jej také brzdí,
protože člověk nesnese příliš velkou míru utrpení, ztrácí při
nadměrném utrpení snadno vnitřní rovnováhu a mnohdy i
potřebné zdraví, nehledě k tomu, že se stává předmětem
nepatřičného zájmu svého okolí, a toho právě nejméně potřebuje.
Jeho přechod z lidství k Bohu by měl projít bez zjevných známek.
Pán Ježíš však učinil vše, abychom se vyvarovali všech těchto
nedostatků, abychom věděli, co činit a čeho se vyvarovat. Šel před
námi proto, že si přál nést za nás náš kříž, že se stal opravdovým
naším Spasitelem.
Nuže, zatím se tu líčí začátek vymaňování se z oblasti párů
dvojic, z oblasti zla a dobra, nerozlučně spojených s životem ve
vesmíru, za jehož zdi nelze odejít, neseme-li znak dvojnosti.
Jakmile však přejdeme práh klece, které se říká vesmír, platí o
nás slova sv. Jana, toho Jana, který byl s Pánem Ježíšem jak na
hoře Tabor, tak v Getsemanské zahradě a kterému se přednostně
dostalo toho nejvyššího duchovního školení. Příslušný výrok sv.
Jana zní: "Žádný, kdo se zrodil z Boha, nedopouští se hříchu, neboť v něm zůstává jeho semeno, a nemůže hřešit, protože se
zrodil z Boha" (I. epištola sv. Jana III, 9). My už, doufám, po
minulém výkladu můžeme doplnit tento důležitý výrok zjištěním, že
nemůže hřešit také proto, že není závislý na dobru a zlu jako
dříve, když nebral svůj život přímo od Boha, nýbrž jen přeneseně z
člověka. Odtamtud byl určován obsah jeho vědomí a jeho chtění,
tam byl také neustále přibarvován vášněmi a různými lidskými
sklony. Po spojení s Bohem zůstává v člověku, jak výstižně praví
sv. Jan, semeno Boží, tj. život Boží, který převyšuje život lidský
tak, že teprve takového člověka nazývá Pán Ježíš "živým", kdežto
lidi nespojené jmenuje "mrtvými".
Ještě druhou připomínku o úloze vůle. Na tu je všude
důsledně pamatováno, a kdybychom mohli prodloužit tuto kapitolu
o dalších 40 stránek, mohli bychom probrat tuto otázku zevrubně.
Všimneme si aspoň tří upozornění na to, jak si počínat s vůlí v
tomto úseku cesty. Jednu z těchto tří připomínek o užití vůle jsme
vyčetli z modlitby Pána Ježíše v Getsemanské zahradě. Je tam
naznačeno, že Pán Ježíš měl možnost použít své vůle, ale vzdává
se jí, neboť říká "ne má, ale Tvá vůle se staň". Druhé poučení se
nám dostává v tom, když Pán Ježíš se ptá biřiců, koho hledají.
Všichni padají. Tehdy bylo možno odejít, ale Pán Ježíš tak nečiní,

nýbrž znovu vybízí své nepřátele, aby se ho chopili. Nevzpomínáte
si, jak dodává nedlouho před tím sílu k rozhodnutí Jidášovi? Konečně Pán Ježíš připomíná útočícím apoštolům, že by mohl
pozvat ku pomoci pluky andělů, že tedy není třeba jejich násilného
zásahu. Tento výběr ukázek správného použití vůle v tomto úseku
cesty nám postačuje k tomu, abychom věděli, jak se tu máme
zachovat, jak tu máme užít své vůle. Kdybychom si pečlivě četli
citovaná místa, viděli bychom, že nešlo o pouhá upozornění, nýbrž
přímo o zdůraznění toho, jak máme správně pochopit funkci vůle.
Výslednicí všech těchto pouček je toto: Zevní já by si přálo
neumřít na kříži, je však bezpodmínečně zapotřebí jej donutit ke
kapitulaci a dát je ukřižovat. Není-li samo dost silné, aby
podstoupilo tuto smrt, zbavit ho veškeré ochrany, být vděčen za
to, že vlivem skryté jednoty všech duší je možné způsobit, aby jiná
zevní já dopomohla k této smrti, a ta já, která z nepochopení nebo
ze soucitu by chtěla opak, aby odpadla, aby nemohla zakročit.
Pokud se týká modlitby, je to nástroj, který by mohl celý záměr
pokazit, a nikdo by tomu zvnějška nemohl zabránit. Proto nás Pán
Ježíš poučuje, že už dávno minula doba, kdy jsme směli podle
vlastní vůle zavolat Boha na pomoc. Proto se Pán Ježíš modlí "ne
má, ale tvá vůle se staň!" Tato poučka tím více platí pro vnitřní
modlitbu, která se v té době už vede převážně beze slov. Je stále
možno, i když za ztížených podmínek, protože tažení Boží je
veliké, odvolat vůli Boží, nepodrobit se smrti, oddálit konečnou
vnitřní smrt o léta, prosíme-li, aby nám byl tento kalich odňat,
protože neumíme překonat strach, jehož jsme dosud nikdy ani v
největším nebezpečí života, nebyli svědky. Pán Ježíš nás tu také
jasně poučuje, že strach je největší na počátku umírání, tehdy
zaujme celou lidskou osobnost a uspí dobré vlastnosti. Později už
je mírnější a působí vlastně jen ve vlastnostech, nikoliv v podstatě
osobnosti. Má dokonce blahodárný vliv, protože dobré vlastnosti,
jejichž aktivní působení je v té době nežádoucí, bojí se přiblížit, a
proto nemohou prodlužovat umírání. Kdežto zlo má právo a moc
dotírat na umírajícího proto, aby ho zbavilo prudce všeho lidského.
Jak jsme si už řekli, jen tak je možné, aby se člověku zjevila
veškerá jeho omezenost způsobená lidstvím, aby zatoužil tím
mocněji se zbavit posledních jeho stop. Nejde o to, aby člověk
hodně trpěl, ale aby si uvědomil svůj stav a zatoužil z něj vyjít.
Touha ta musí být tak mocná, aby člověk jednak toužil nebýt
člověkem, jednak toužil být u Boha.
Jakým způsobem je to všechno napřed určeno v Písmech?
Píší-li o tom napřed Písma, není to důkaz o dokonalém předurčení
všeho, takže se nemohl vzepřít ani Pán Ježíš, tím méně potom
obyčejný člověk? Toto "levné" pochopení by bylo velmi drahé,

kdybychom totiž přesně nevěděli, jakou funkci na každém stupni
má vůle, protože je důležitým pomocníkem vývoje, nedospěli
bychom nikdy k jejímu správnému užití, a protože bychom se bez
ní neobešli, ztroskotali bychom. V Písmech je pouze určeno, že je
onou postavou Pán Ježíš, který odhalil podrobně celou cestu až k
smrti. A nemohl ji odhalit jinak, než jaká má být, a ona vždycky v
nejvyšší fázi musí ústit do ztráty lidství.
Mat. XXVI, 57 - 68: Oni tedy se zmocnili Ježíše a odvedli ho
k veleknězi Kaifášovi, kde se sešli vykladatelé Písma a starší.
Petr pak šel zpovzdálí za ním až ke dvoru veleknězovu. I vešel
dovnitř a seděl se služebníky, aby uviděl konec. Velekněží a celá
velerada hledali lživé svědectví proti Ježíšovi, ale nenalézali, ač
se dostavilo mnoho lživých svědků. Nakonec však přišli dva a
řekli: "Tenhle člověk řekl: "Mohu zbořit Boží chrám, a znovu ve
třech dnech jej znovu zbudovat". Tu velekněz povstal a řekl mu:
"Nic neodpovídáš? Co tito svědčí proti tobě?" Ale Ježíš mlčel. I
řekl mu velekněz: "Zapřisáhám tě při živém Bohu, abys nám řekl,
jsi-li Mesiáš, Syn Boží." Praví mu Ježíš: "Jak jsi řekl. Avšak
pravím vám: Od nynějška uvidíte Syna člověka sedět na pravici
moci a přicházet v nebeských oblacích." Tehdy velekněz roztrhl
svůj šat a řekl: "Rouhal se! Nač ještě potřebujeme svědky? Hle,
právě jste slyšeli rouhání. Co se vám zdá?" A odpověděli:
"Zasluhuje smrt!"
Tehdy mu naplivali do obličeje a ztloukli pěstmi, jiní jej
zpolíčkovali se slovy: "Prorokuj nám, Mesiáši, kdo tě udeřil!"
Výklad bude rozvedením toho, co jsme už předeslali.
Především si zodpovězme otázku, kdo soudí Pána Ježíše a za co
má právo ho soudit.
Mějme pořád na paměti, že je tu souzena lidská individualita,
ta, která už v tomto okamžiku dobře ví, že musí umřít, neboť
všechna Písma to psala, protože není jiné cesty ke spojení s
Bohem.
Pána Ježíše "mají právo" soudit velekněží. To jsou strážci
platné tradice, statu quo, stavu, jaký jest nebo jaký oni uznávají za
správný a mají moc ho prosazovat a nedovolovat odchylky v
myšlení. Jsou to právě ti velekněží, proti jejichž formalistickému
pojetí náboženství Pán Ježíš tolik vystupoval. Velekněžím se
těžko odrážely útoky na jejich statické, k duchovnímu rozvoji lidí
nevedoucímu způsobu myšlení a výkladu Zákona, protože za
Pána Ježíše mluvily skutky, kterým nebylo třeba věřit, jejich
výsledky byly zřejmé. Kdyby však byli přijali jeho výklad Zákona,
ten tam by byl jejich prestiž, protože ne tučné oběti přinášené do

chrámu, ale způsob myšlení a života činí člověka lepšího. O této
cestě nemůže nikdo z těch, kdo po ní nejdou, někomu radit nebo
po ní vést. Dokazoval-li Ježíš, že tomu tak je, přestávali být
velekněží vůdci národa a začal jím být Pán Ježíš. Tehdy totiž
náboženství bylo vůdčím principem řízení státu (12). Z víry lidí v
Boha však velerada chtěla dosáhnout víru lidu ve veleradu. Šlo jim
o sebe, o jejich postavení. A to bylo vystoupením Ježíšovým
vážně otřeseno. Proto soudí Pána Ježíše. Především ho chtějí
usvědčit, že není vyslancem Božím na zemi. Podaří se jim to,
jestliže se lid přesvědčí o jeho bezmoci vůči veleradě i vůči
nejmenšímu člověku z ulice. Nyní ho tu mají zbaveného veškeré
slávy a moci, spoutaného v okovech, vydaného jim a lidu na milost
a nemilost. Nyní je na čase se zeptat Pána Ježíše, za koho se
považuje. Řekne-li, že je Syn Boží, nikdo tomu tentokrát nebude
věřit. Popraví-li ho a nestane se zázrak, tj. nesestoupí-li Pán Ježíš
z kříže, je podán dokonalý důkaz o tom, že oni mají pravdu. To je
správný výklad na podkladě historické skutečnosti. Nyní se podívejme do zákulisí této skutečnosti, do motivů, které znal jen Pán
Ježíš.
Učí nás tu především, že v této části cesty je nadmíru
důležité, abychom se naučili přesně rozlišovat moc lidskou od
moci Boží, abychom věděli, která moc se má v nás zvětšovat až k
dokonalému znovuzrození v Bohu, a která moc se má v nás
zmenšovat až k smrti na kříži. Nestačíme tu s myšlenkou, že
všechna lidská moc je odvozena od moci Boží, že je lidem
propůjčena. Je třeba též vědět, k čemu tu dosud byla a k čemu tu
teď je. Dokud jsme se nedostali až ke kříži, byla tu proto, aby
rozvinula naši individualitu tak , že by byla schopna v rozhodný
okamžik pochopit, kam vede její cesta dále a dala se touto cestou.
Nyní, v okamžiku smrti, je tu proto, aby zlikvidovala sama sebe.
Doslova se to tak stalo i historicky, ale ve špatném slova smyslu.
Velerada odmítla vládu Boží a ztratila sama moc. Tento dvojí
případ může nastat u každého jedince. Buď jedinec odmítne Boží
moc, pak zlikviduje svůj individuální život fyzickou smrtí (případ
velerady) nebo přijme Boží moc, pak zlikviduje individualitu
opatřenou pocitem oddělenosti od Boha a tvorstva a dosadí za ni
individualitu věčnou.
Promluvme si ještě o tom, co jsme tentokrát nazvali lidskou
mocí. Lidská individualita je nadána takovou mocí, že může nejen
samostatně rozhodovat, co si má člověk počít, ale i o tom, jaký má
být, jaké má mít vlastnosti, čím může vynikat nad druhé. Aby se
cítila plnokrevnou individualitou, začne mít svou vůli, začne se
úmyslně odlišovat od jiných v zájmech a sklonech, začne se

odívat úctou před samou sebou a bude si přát, aby i jiní jí prokazovali určitou míru uznání aspoň v tom, v čem se člověk
považuje za zběhlého, vyučeného, vyškoleného. V citované pasáži
se nám jeví lidská moc ve dvou aspektech. Moc velekněží je
lidská neosvícená moc, bojící se o svůj prestiž a mající nyní
nebývalou moc. Nikdy před tím tak velkou moc neměla. Pak je tu
moc Boží, ta se nyní v Pánu Ježíši omezuje jen na to, že ví, že je
Syn Boží, na poznání, které získal a o něž jej žádná světská moc
nemůže připravit. Lidská moc Ježíšova se nám jeví jako velmi
slabá, neboť je určena k smrti. To však není jediná příčina její
slabosti. Hlavní příčinou její slabosti je to, že dříve se směla opírat
o Boží moc, nyní nemůže, protože je dočasně zrušeno spojení
mezi ní a Bohem, čili poznání, že Pán Ježíš je Syn Boží, má teď
povahu pouze pamětnou, tj. toho času neuskutečňovanou. Toto
období je ústupem ze spojení s Bohem, protože toto spojení
vlivem existence lidské individuality se všemi na ní závislými
vlastnostmi, mělo jen povahu provizoria, mělo jen význam
zkušenostní. Tato zkušenost je v okamžiku smrti na kříži
nepostradatelná, proto k ní muselo dojít dříve, než došlo k
trvalému spojení s Bohem.
Pán Ježíš nás tu upozorňuje, že by mohlo z dvojího důvodu
dojít k urychlení procesu vnitřního umírání popudem zvnějška:
a) že je uvědomělý postup z vlastní vůle příliš pomalý. Tím
by se smrt oddalovala a proces umírání prodlužoval tak, že by se
celé dílo mohlo zmařit.
b) že se musí zaplatit za všechno, co se v době osvícení
minulo cílem. Zákon tedy Pán Ježíš dobře znal, proto varoval
apoštoly, aby neházeli perle sviním, že by je tyto mohly ještě
pošlapat. Je příznačné, co vypovídali dva svědci, a že se nám
zachovala právě tato výpověď svědčící dokonale za všechny. Ti
lidé opravdu nemohli pochopit, co pochopili apoštolové teprve
když Pán Ježíš vstal z mrtvých. Ve sv. Janu kap. II, verš 18-22 se
o tom mluví podrobněji. Ježíš tam předvídá svou smrt a
zmrtvýchvstání. Pán Ježíš musel často mluvit a jednat tak, že jen
málokteří rozuměli jeho slovům a činům, protože měl úkol
prozradit pravdu v celém rozsahu, dobře věda, že jen tak umožní,
aby po celé věky z ní lidé mohli žít a stále v ní nacházet nové,
dosud skryté stránky. Tím, že odhalujeme stále nové a nové
pohledy na jím vyslovenou a provedenou pravdu, přichází On stále
znovu mezi nás, znovu nás pozvedá k věčnému životu. To jsou
jeho kroky mezi námi. Všichni ostatní lidé by si však měli
rozmýšlet dávat jiným lidem co nepochopí, nepřijmou a co jim tedy
nepatří. Z každého slova nadarmo proneseného budou sklízet

odplatu. Proto teď mají právo předstupovat všichni, kdo sice slyšeli
Pána Ježíše, ale nepochopili, a mají právo jej tupit.
Na zákonu, zde naznačeném, není nic nevysvětlitelného.
Dá se aspoň zhruba pochopit takto: Tím, že lidé uvědomovací sílu,
propůjčenou od Boha, stále více používají ve prospěch technicky
a intelektuálně dokonalejšího života a vidí v tomto užití uvědomovací síly jediný její účel, nevracejí ji Bohu, do zdroje, ze kterého
bez jejich vědomí vyšla. Plody této síly se tedy hromadí ve světě v
oblasti hmotné i intelektuální úrovně lidstva. Vzniká nerovnováha,
napětí způsobené jednostranným nahromaděním sil a vakuum v
oblasti duchovního poznání. Na nejnižší, ale snadno poznatelné
úrovni se to její jako rozpor mezi mravností a technikou života,
jako bezohlednost jednoho člověka vůči druhému, jednoho národa
vůči jiným národům, jedné ideologie vůči jiným ideologiím. Tak se i
na nejnižší úrovni platí za nesprávné užití uvědomovací síly
pocházející od Boha. Proto mohl Pán Ježíš prohlásit, že nepřišel
přinésti mír, ale meč. Věděl, že ve většině případů investovaná
Boží moc nebude vrácena (viz též podobenství o hřivnách).
Při smrti na kříži však nejde jen o odsouzení oddělené lidské
individuality. Ta už přece od dob křtu v Jordánu ani zdaleka nebyla
tak oddělenou od Boha jako dříve, ale jde též o odsouzení Syna
Božího. Pán Ježíš nám naznačil, že poznání Synovství Božího
nastupuje v oné části cesty, která je v jeho životě naznačena
křtem v Jordánu. Praví se o tom úmyslně, že byl slyšen hlas:
"Tento je Syn můj milý." Tehdy se Bůh snížil k lidské individualitě,
aby ji získal pro sebe a dovedl až k nejvyšším možnostem
osvěcovací cesty, zkrátka tehdy si Bůh přišel pro člověka a dovedl
ho, kam nejdále se dá při zachování lidského pojetí cesty. Nyní
toto synovství, založené na lidském pojetí synovství, musí zmizet,
protože se stalo překážkou dalšího vývoje. Ono totiž také bylo
koneckonců jen ústupkem lidství, dočasným kompromisem. Nyní
musí padnout s lidstvím, mají-li zmizet hranice, které omezují
lidství. Jinými slovy: Bůh se nikdy nemá stát člověkem, nýbrž
člověk se má navrátit k Bohu. Bůh však tak miluje člověka, že se
mu přechodně jeví jako dokonalý člověk a tak ho vede až tam,
kam jen lidství může vystoupit. Nakonec z téže velké lásky rozbíjí
všechno lidské, aby vůbec mohl vzniknout věčný život. Člověk se
podobá housence, která nemůže vzlétnout k nebi, ale má
schopnost vyvinout v sobě motýla, který jednoho dne roztrhne
úzký šat housenky a vzlétne.
To je ten poslední soud, který čeká člověka. Nemilosrdně je
oddělováno všechno dobré od zlého, avšak dobré už teď není to,
čím bylo dříve. Požadavky jsou přísnější. Člověk se ocitá nad

dobrem a zlem. Tady se ukazuje, jak pojem zla a dobra je relativní. Dobré je jen to, co je Božské, zlé je všechno ostatní, tedy
všechno lidské, co dříve vůbec hříchem nebylo. Proto se nám o
tom vypráví tak tvrdě. Pán Ježíš byl krutě ponižován, popliváván a
bit. Z člověka nemá zůstat ani sebeúcta, ani úcta k němu. Lidské
musí přestat hrát jakoukoliv vedoucí roli. Uvidíme ještě v dalším
výkladu, jak důsledně je tato zásada provedena. Mohlo nám to být
dokonaleji vštípeno než příkladem Ježíšovým?
Člověk je jedna z kukel, jichž je jistě ve vesmíru mnoho
podobných. Vesmír je líheň, v níž z časového povstává
bezčasové, z prostorového vzniká neprostorové. Toto velkolepé
dílo nám tu ve zkratce předvádí Pán Ježíš.
Mat. XXVI, 69-75 až XXVII, 1-10:
Petr však seděl venku na dvoře. I přistoupila k němu jedna
služka a pravila: "I ty jsi byl s Ježíšem Galilejským!" Ale on zapřel
přede všemi: "Nevím, co mluvíš." Když vyšel k bráně, spatřila ho
jiná a praví těm, kdo tam byli: "Tenhle byl s Ježíšem Nazaretským." A zase zapřel s přísahou: "Neznám toho člověka!" Za
chvilku pak přistoupili okolostojící a řekli Petrovi. "Jistě i ty jsi z
nich, vždyť i tvá mluva tě prozrazuje." Tehdy se počal zaklínat a
přísahat. "Neznám toho člověka!" A v tom zakokrhal kohout. I
vzpomněl si Petr na to, co Ježíš řekl: "Dříve než kohout zakokrhá,
třikrát mě zapřeš." I vyšel ven a hořce se rozplakal.
Když nastalo ráno, velekněží a starší lidu se uradili proti
Ježíšovi, že ho vydají na smrt. Odvedli ho svázaného a vydali
vladaři Pilátovi.
Když jeho zrádce Jidáš viděl, že byl odsouzen, pohnut lítostí, vrátil velekněžím a starším třicet stříbrných se slovy: "Provinil
jsem se, když jsem zradil nevinnou krev." Ale oni řekli: "Co je nám
do toho? To je tvá věc!" I mrštil stříbrnými do chrámu a vzdálil se,
pak odešel a oběsil se. Velekněží vzali stříbrné a řekli: "Není
dovoleno dát je do pokladny, neboť je to odměna za krev." Poradili
se a koupili za ně hrnčířovo pole na pohřbívání cizinců. Proto se
to pole až dodnes nazývá Hakeldama, to je Pole krve. Tehdy se
splnilo slovo proroka Jeremiáše, který pravil:
I vzali třicet stříbrných, cenu za toho, který byl odhadován,
jehož ocenili synové Izraelští, a dali je za pole hrnčířovo, jak mi
nařídil Pán.
Výklad:
Člověk si rád zakládá na svých osobních vlastnostech. Čím
je starší, tím má jasnější představy o tom, čeho je schopen a čeho

by se nemohl dopustit. Pán Ježíš nás však potřeboval přesvědčit,
že se klameme, spoléháme-li na jakoukoliv vyhraněnou osobní
vlastnost. Sv. Petr zaručeně věřil v Pána Ježíše, v jeho spasitelský
úkol a v jeho Synovství Boží. Když však jeho víra byla vystavena
tak velkým zkouškám jako právě nyní, kdy jeho milovaný vůdce ho
potupným způsobem opouštěl a kdy sv. Petrovi nekynulo nic
jiného než buď stejně potupně zemřít nebo uniknout, objevilo se,
že jeho nejmocnějším činitelem v lidské osobnosti není kterákoliv
sebevýraznější a dlouho pěstovaná vlastnost, nýbrž neúprosně se
hlásící sebeláska spojená s pudem sebezáchovy. Běžně se o tom
přesvědčují ve své praxi lékaři a ostatní lidé aspoň tehdy, když se
ocitnou v nejsvízelnějších životních situacích. Nic na tom nemění
skutečnost, že se třebas matka obětuje za dítě, vždyť dítě je kus
jejího já, že se někdy voják dobrovolně obětuje za vlast, ta je také
součástí jeho já, nebo že vědec obětuje svůj život pro svůj pokus. I
nejsilnější lidské vlastnosti jsou jen dočasným výsledkem dočasně
platných okolností, na žádnou z nich není spolehnutí do té doby,
dokud je řízena s Bohem nespojenou lidskou myslí. Zdá se být
silnou, dokud v ní přechodně působí Bůh, ukazuje se být směšně
slabou, jakmile ji Bůh opustí. Její síla není tedy z ní samé, nýbrž z
Boží milosti, která skrze ni působí. Toto poznání vede k pravé
pokoře, bez níž není možno opustit sama sebe a vstoupit natrvalo
do nebeského království. Zde se nám o tom obrazně praví: dokud
sv. Petr chodil s Pánem Ježíšem, projevoval nejskvělejší vlastnosti
a byl skvělým prostředníkem Ježíšových záměrů. Když však
nastala noc, když byl sv. Petr opuštěn, zbaven pocitu blízké
přítomnosti a pomoci Boží, vždycky zklamal. Stalo se to už při
bouři na jezeře Genezaretském a nyní na soudním dvoře se to
znovu potvrdilo. Pán Ježíš nám tu důtklivě radí: nevěř nikomu
jinému než Bohu, ale uvědom si, že když jsi dosud zažíval jeho
osobní vedení, budeš si muset ověřit, že to byl dočasný
prostředek vedení, který dohraje svou roli tehdy, až budeš mět
definitivně opustit sama sebe, abys navždy nalezl Boha. Osobní
vedení Boží sloužilo tobě, ale jen proto, abys překonal lidskou
nevědomost a nedával přednost chvilkovým dočasným cílům před
cílem věčným. Pak všechno, cos přechodně získal, ti musí být
odebráno, abys si sám na sobě ověřil, kdo je tvou silou a čím jsi
ty, člověk, bez ní. Když si dokážeš, že ničím, je čas, aby nad tvou
slabostí zakokrhal kohout, tj. aby sis uvědomil, že nic z toho, co
máš, si nezasloužíš svou lidskou velikostí, nýbrž z milosti Boží.
Svitne ti, že tvé oddělené lidské já mohlo existovat jen proto, že
ustavičně zapíralo, že náleží k Pánu Ježíši, že je odvozeno z
vědomí Božího. Toto ustavičné popírání původu našeho vědomí z
vědomí Božího je u většiny lidí arci dáno jejich nevědomostí, ale u

duchovně poučených lidí už jen sebeláskou, jak se nám v tomto
obraze krásně ukazuje. To je poznání nesmírně podnětné, neboť
umožňuje člověku, aby chtěl opustit sama sebe, aby poznal v celé
nahotě provizorium, ve kterém žil a chtěl o to více trvale se spojit s
Bohem. Kdyby k této zkušenosti nedošlo, spokojil by se s
postupně se dostavujícími osvíceními, s chvilkovými zásahy Božími do jeho života, pomocí nichž vždycky šťastně ze všeho vyvázl
a neméně šťastně všechno vyřešil, a zapomněl by, že taková
pomoc byla jen prostředkem k tomu, by jednou mohl trvale žít v
Bohu.
Kokrhání kohouta není jen symbolem blížícího se jitra,
nýbrž též symbolem osvícení o tom, co vlastně sv. Petr učinil a
jaký je. V té chvíli si totiž neuvědomil svou sebelásku jen lidsky,
nýbrž z milosti Boží, ze síly slova, které k němu pronesl Pán Ježíš,
takovou vtíravou mocí, že zaplakal. Bible nám tu ukazuje, že i ve
stadiu tohoto odlivu milosti projevuje se např. tento druh milosti, při
níž člověk dostává nadlidskou sílu odvrátit se od sama sebe.
Všechna lidská lítost byla velmi málo účinná, planá, nedosažná,
nikam by nás nevynesla, avšak lítost, pramenící z vyššího zdroje,
je novým, v této fázi naprosto nutným, druhem milosti, pomocí níž
se dokážeme prudce odklonit od sebe nebo od nějakého
podstatného representanta lidského já (tj. vlastnosti) tak, že
zavrhneme s ním celého člověka a tím se dokážeme prudce vrhnout do náruče Boží. Tato milost pomáhá velkým hříšníkům už na
počátku osvěcovací cesty k tomu, aby se prudce obrátili k dobru a
nemohli se nikdy vrátit ke starému způsobu života. Pokud takový
hříšník je značně kompromitován svým dosavadním životem před
světem a nemůže tu najednou figurovat jako světec, záhy po
takovém obrácení fyzicky umírá, avšak spojen s Bohem. Takový je
případ Jidášův, o kterém se mluví hned za Petrovou zradou.
Smrt Jidášova je však také symbolem smrti zla, které
pomáhalo Pánu Ježíši na kříž. Jakmile toto dokázalo, nemá právo,
aby "žilo". Funkce dobra .- Petrova i funkce zla - Jidášova, zde
končí. Lidské vědomí se povznáší nad oblast dualismu, tj. za
hranice vesmíru, do bezčasovosti.
Dovolme si malou hříčku čísel, nic víc. Jidáš dostal za svou
zradu 30 stříbrných, tj. 3 x 10. Jinde než v trojrozměrném světě a
vesmíru se nemůže projevovat dobro a zlo. Sama trojrozměrnost
by nestačila k tomu, aby se v ní mohlo projevit dobro nebo zlo. K
tomu je třeba vědomí, pocházející od Boha (1), povýšené lidskou
nebo jinou individualitou (0) na desítku. U Jidáše proto figuruje pro
mé pochopení třicítka, kdežto za obdobných okolností u Petra
figuruje pouze trojka, aby se zdůraznilo, že Petr byl v té době

opuštěn Bohem, že byl zůstaven sám sobě. Mně tato čísla stačí k
tomu, abych pochopil, jak Jeremiáš mohl přijít právě na tu třicítku.
Ona je prostě symbolem funkce zla při přechodu z trojrozměrné
oblasti do ničím neomezené věčnosti. Vidíte, že jsem tentokráte
mluvil o tom, co právě mně říkají ta čísla, to znamená, že nechci,
abyste si mysleli, že také tato vnitřní pomůcka, která mi pomáhá
odkrýt pravdu, musí sloužit také někomu jinému. Nepřál bych si,
aby tato poznámka, způsobila, že byste zavrhli i ostatní výklad,
nýbrž abyste poznali jednotu poznání, kterou při psaní výkladu
zažívám, a kterou, kdybych ji chtěl s vámi sdělit, musel bych ji
rozpitvat na tolik částí, abych aspoň maličko vystihl její
komplexnost, že by vám mohlo jádro uniknout. To je hlavní důvod,
proč při výkladu opomíjím podrobnosti. Naskytá se mi však
vždycky možnost někdy později na důležité události ze života
Pána Ježíše pohlédnout z jiné strany.
Nezapomeňte, že vlastnosti, které představují Petr a Jidáš,
vznikly v tomto světě a mají platnost jen v něm, obdobně jako tělo.
Co bychom si s těmito vlastnostmi počli za dveřmi tohoto světa, k
čemu by tam byly ony i tělo? Jako zde nám pomáhaly ke svobodě,
tam by nás jí zbavovaly. Petr neumírá s Pánem Ježíšem na kříži,
protože by nebyl schopen jeho vzkříšení a protože ho bude
zapotřebí, jako prostředníka mezi Bohem a lidmi. Jidáš umírá,
protože zlo nebude už přímým prostředníkem Kristovým, jeho
úkoly jsou omezenější po všech stránkách. Proto zlo jedná rychleji
než dobro. Má spočten čas, jak jsme si už řekli dříve. Známe
člověka z jeho vlastností a souhrn jeho vlastností považujeme za
člověka. Je to asi stejná chyba, jako kdybychom nátěr na lodi
považovali za loď. Pod nátěrem vlastností zůstává nám dokonale
skryta pravá jeho podstata.
Mat. XXVII, 11-31:
Ježíš pak byl postaven před vladaře. I otázal se ho vladař:
"Ty jsi židovský král?" A Ježíš řekl: "Jak pravíš." Když však na
něho žalovali velekněží a starší, nic neodpověděl. Tu mu řekl Pilát: "Neslyšíš, jak veliké věci proti tobě svědčí?" Ale neodpověděl
mu na žádnou otázku, takže se vladař velice divil.
Bylo zvykem, že o svátcích vladař propouštěl lidu vězně,
kterého chtěli. A měl tehdy význačného vězně jménem Barabbáš.
Když se tedy shromáždili, řekl jim Pilát: "Koho vám mám propustit? Barabbáše či Ježíše zvaného Mesiáš?" Věděl totiž, že ho vydali z nenávisti.

Když seděl na soudní stolici, poslala mu jeho žena vzkaz:
Nic neměj s tím spravedlivým, neboť jsem dnes kvůli němu ve snu
mnoho trpěla"
Ale velekněží a starší přemluvili lid, aby žádal Barabbáše,
Ježíše však aby vydal záhubě. Vladař se jich tedy ptal: "Kterého z
těchto dvou chcete, abych vám propustil?" Oni řekli: "Barabbáše!"
Praví jim Pilát: "Co mám tedy učinit s Ježíšem, zvaným Mesiáš?"
Všichni pravili: "Ať je ukřižován!" A on řekl: "Co zlého tedy učinil?"
Než oni ještě více křičeli: "Ať je ukřižován!"
Když tedy Pilát viděl, že vůbec nemá úspěchu, naopak, že
vzbouření ještě vzrůstá, vzal vodu a umyl si před lidmi ruce se
slovy: "Jsem nevinnen krví tohoto spravedlivého. Bude to na vás!"
A všechen lid odpověděl: "Jeho krev na nás a na naše děti!" Tu
jim propustil Barabbáše, ale Ježíše dal zbičovat a vydal, aby byl
ukřižován.
Potom vladařovi vojáci vzali Ježíše do vládní budovy a
shromáždili k němu celou četu. I svlékli ho a oděli nachovým
pláštěm, upletli z trní korunu a vsadili mu ji na hlavu a dali mu
třtinu do pravice. Klekali pak před ním a posmívali se mu: "Buď
zdráv, židovský králi!" A plivali na něho, brali třtinu a tloukli ho po
hlavě. A když se mu naposmívali, svlékli mu plášť, oblékli jej do
jeho šatů a odvedli, aby byl ukřižován.
Výklad:
Ptáte se jistě, jakým právem mohl odsoudit Pilát Pána Ježíše? Z historického hlediska je jasné, že římský vládce musel umět
vyhovět lidu v okrajových koloniích říše do nejvyšší únosné míry,
slučitelné ještě s důstojností římské moci. Tentokrát opravdu
ustoupil až k nejzazší mezi, protože sám prohlásil, že na něm
nenachází viny a svaloval vinu na rozvášněný lid. Židé však se
snažili mistrně dokázat Pilátovi, že život a existence Pána Ježíše
ohrožuje i římskou moc, proto se snaží, aby byl tentokráte odsouzen, ne za to, že se vdává za Božího Syna, nýbrž za to, že se
chce stát židovským králem. V té době sice ještě Římané
dovolovali Židům, aby tito měli svého krále, který však už neměl
moci, ale jistě by byli těžko nesli, kdyby se byl stal králem někdo,
kdo by nebyl pouhým poslušným nástrojem v rukách římského
Piláta, a takovým dobře známým člověkem byl Pán Ježíš. Jistě
Pilátovi neušlo, že se už některé skupiny židovského lidu snažily
provolat Pána Ježíše králem. Víte, že v takovém případě jim Pán
Ježíš unikal a nikdy se jím nedal prohlásit.
Nyní se podívejme, jakou tato historická skutečnost měla
vnitřní spojitost. Takto rozluštěný život Pána Ježíše je učebnicí

blízké či vzdálené budoucnosti všech vyspělých jedinců a později
celých národů, kteří budou umět pochopit symbolismus vlastního
života, nebudou už léčit následky různých vnitřních rozporů, nýbrž
půjdou za jejich, dnes jim ještě skrytými příčinami. To by byl jeden
ze základních prostředků k opravdovému pokroku, k tomu, aby
lidstvo vnitřně dohonilo onu nerovnováhu, která vznikla
jednostranným rozumovým a z toho pocházejícím technickým
pokrokem, který se, doufáme, že dočasně, odtrhl od zdroje
veškerého vědomí a veškeré inteligence.
Nebudeme opakovat, jakým "právem" odsoudila Pána
Ježíše velerada. Potom je snadné se dovtípit, jakým "právem" po
ní Pána Ježíše znovu odsoudil Pilát. Toto druhé odsouzení by
nebylo možné, kdyby nebylo spojitosti mezi veleradou a Pilátem,
řečeno obecně, kdyby nebylo spojitosti mezi všemi odnožemi
vědomí Božího, tj. např. mezi všemi lidskými myslemi.
Nezapomínejme, že ony ustavičně existují, tj. prýští z téhož
zdroje, a že tento zdroj ví o tom, co dělají, takže vlivem toho ony
také skrytě vědí o ostatních. Pro zevní vědění je to prakticky,
nikoliv však fakticky, pouhé nevědění. Avšak vliv, který se dá jen
těžko vysledovat ve velkém, v zevním společenství lidí, dá se
nepoměrně snáze postřehnout v malém, v životě malé skupiny
zpřízněných lidí, a tím snáze v životě jedince. Tam je řetězová
reakce příčin a následků zřejmá. A dobře tomu tak. Představte si,
že by se někdo chtěl stát bezhříšným. Této dokonalosti musí
dosáhnout na dobu vrcholného vnitřního umírání, které si tu právě
probíráme. Bezhříšnost, která se tu musí dosáhnout, je širším
poutem, než nečinit tzv. těžké a lehké hříchy. Bezhříšnost je také
odpoutanost od všeho zvířecího a lidského, zkrátka od všeho
stvořeného a od všeho, co se dočasně vyvinulo a vzniklo, co mělo
dočasnou funkci, a co by nyní bylo překážkou, kdyby to existovalo,
když už to funkci splnilo. Pán Ježíš nám tu dále vykládá právě
tímto druhým soudem, že zmíněná bezhříšnost je oproštění,
odpoutání se i od neutrálních lidských sil, nemajících ani povahu
dobra, ani povahu zla a představovaných Pilátem. Myje si ruce na
důkaz toho, čím je a koho představuje (13). Tyto neutrální síly
vlastně v našem životě převládají, jsou jeho faktickým vladařem,
zatím co dobro a zlo vládnou vždy jen průchodně a vždycky v
závislosti na nich. Každý z nás je zaměstnán a vykonává celou
řadu věcí, jejichž povaha je neutrální, právě jako vědomosti, z
nichž ony schopnosti pocházejí. Většina lidí se vymlouvá, že nemá
na duchovní cíle pomyšlení, protože na ně nemá čas. Jsou příliš
zaměstnáni neutrální činností. Společnost si vymýšlí pro lidi
rozšíření neutrální činnosti. Zkracuje-li se délka zaměstnání, která
má téměř zásadně povahu neutrální činnosti, prodlužuje se s

velkou vynalézavostí délka ostatní neutrální činnosti, sporty,
poslech radia, televize, četba atd. Lidstvo se bojí zející propasti
prázdnoty, která už v něm dávno vznikla a která má být naplněna
a nakonec jedině může být naplněna vědomím o Bohu. Nuže, to je
obsah bezhříšnosti, toto vyprázdnění se ode všeho dobrého, zlého
i neutrálního. Stav takové bezhříšnosti je nutný, má-li nastat trvalé
spojení s Bohem. Na cestě osvěcovací se dosahovalo
přechodného a částečného spojení s Bohem vytržením vědomí ze
zmíněné oblasti hříšnosti, nikoliv však jejím překonáním. Jakmile
opadla vlna vytržení, člověk se vracel do starých kolejí, byť už
nebyl tím, čím byl před tím. Toto jsme si nazývali pouhým
osvícením, a jedním z prostředků k němu bylo právě vytržení,
extaze. Na cestě spojovací, do které se vstupuje smrtí na kříži,
nemáme se vracet do odděleného lidského vědomí, nýbrž máme
najít nový, věčný střed vědomí. Vývoj osvěcovací cesty k tomu už
vedl, že jsme se stále neraději vraceli do odděleného vědomí, že
jsme je stále méně považovali za svůj domov, že jsme je stále
více považovali za svůj žalář a že jsme tím více toužili po
Otcovském domě, tj. po neuhasínajícím zdroji veškerého vědomí.
Nyní se má tento návrat uskutečnit tak, jak jej uskutečnil sám Pán
Ježíš a jak nám o tom podal svým utrpením podrobnou zprávu.
Doprovodil ji také významnými slovy, která bychom si měli
vtisknout v paměť. Jsou zapsána ve sv. Janu kap. XV až XVII.
Soud Pilátův tedy představuje odtržení se světa neutrální
činnosti a myšlenek od vědomí, směřujícího ke spojení.
Sv. Jan podává důležité doplňky k soudu před Pilátem (kap.
XVIII, 36-38). Pán Ježíš nenechal Piláta na pochybách o tom, jakého království je králem, že nijak nemíní ohrožovat jeho moc.
"Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z
tohoto světa, bojovali by přece moji služebníci, abych nebyl vydán
Židům, ale tak moje království není odtud." Proto mu Pilát řekl: "Jsi
teď král?" Ježíš odpověděl: "Tak je to, jsem král. Já jsem se proto
narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.
Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." Dí mu Pilát: "Co je
pravda?"
Všichni, kdo žijí neutrálním životem konajíce služby neutrální
povahy, nevědí co je pravda, ani jim jejich způsob života
neposkytuje prostředky, aby se ji dověděli. I když poznávají křivdu,
kterou páchají, neumějí se vzepřít vůči zlu a tak se stávají jeho
přisluhovači, aniž si přejí jimi být. To platí i v malém o každém
jedinci. Sv. Jan mluví dále o tomto váhání Pilátově a o jeho
neschopnosti osvobodit Ježíše. Jan XIX, 4-16:

Pilát znovu vyšel ven a praví jim: "Hle, vedu vám ho ven,
abyste poznali, že na něm nenalézám viny. Ježíš tedy vyšel s
trnovou korunou a v šarlatovém plášti. I řekne jim: "Ejhle, člověk!"
Jakmile ho však spatřili velekněží a služebníci, křičeli: "Ukřižuj,
ukřižuj!" Pilát jim praví: "Vy si ho vezměte a ukřižujte! Neboť já na
něm nenalézám viny." Židé mu odpověděli: "My máme Zákon, a
podle Zákona musí zemřít, poněvadž se činil Synem Božím". Když
pak Pilát slyšel tato slova, ještě více se polekal. I vešel znovu do
vládní budovy a řekne Ježíšovi: "Odkud jsi?" Ježíš mu však nedal
odpovědi. Řekne mu tedy Pilát: "Se mnou nemluvíš? Nevíš, že
mám moc propustit tě a že mám moc ukřižovat tě?" Ježíš
odpověděl: "Neměl bys vůbec moci proti mně, kdyby ti nebyla
dána shůry. Proto, kdo mě tobě vydal, má větší hřích."
Od té chvíle Pilát usiloval propustit jej. Židé však křičeli:
"Propustíš-li ho, nejsi přítel císařův, neboť každý, kdo se činí
králem, je proti císaři." Když Pilát slyšel tato slova, vyvedl Ježíše
ven a zasedl k soudu na místě, které se nazývá Lithostrotos,
hebrejsky Gabbatha. Byla příprava na velikonoční den, kolem
šesté hodiny. I praví Židům: "Hle, váš král!" Oni však křičeli: "Pryč
s ním, pryč s ním! Ukřižuj ho!" Pilát jim řekne: "Vašeho krále mám
ukřižovat?" Velekněží odpověděli: "Nemáme krále, kromě císaře."
Tehdy jim ho vydal, aby byl ukřižován.
Z tohoto dovětku k dřívějším citátům si zvláště všimněme
některých okolností, které by snadno mohly uniknout pozornosti.
Pán Ježíš dodává jemně Pilátovi sílu k rozhodnutí, aby se neobával jej vydat Židům. Svatý Jan vždycky důsledně dokresluje, s
pravým porozuměním vnitřnímu smyslu, všechny události. Pán Ježíš a s ním sv. Jan nám radí, abychom neutrálním silám nebránili
v jejich úkolu po svém přispět k ukřižování lidství. Síla, kterou k
tomu mají, je od Boha, čili je ve vůli Boží, aby všechno harmonicky
pomáhalo k ukřižování. Bezhříšnost, která se tu dovršuje, má
jeden důležitý znak. Dovede odpustit všem, kdo podílejí se na jeho
umírání, neboť v nich poznává nástroje. A pokud tyto nástroje
nepůsobí zvnějška, nýbrž přímo z člověka, nerozčiluje se nad
jejich působením, neztrácí klidu a jen tak si umožňuje postup. Stav
pravé bezhříšnosti bude ještě dále popisován při dalším výkladu.
Nebýt nenávisti velekněží, nebyl by se dostal Pán Ježíš na kříž.
Proto při nízké úrovni výkladu bychom mohli opakovat, že tu jde o
nelítostný boj Satana s dobrem, které představuje Pán Ježíš.
Zvýšíme-li úroveň výkladu, řekneme, že odpor, který provádí
lidské já, je teď nejúčinnější hybnou silou na cestě ke spojení.
Nebo ještě jinak - život v těle je nejlepším prostředkem k tomuto
spojení. Tím, že se lidské já brání, aby mu kraloval Bůh, teď už

nemůže způsobit odklad spojení s Bohem, nýbrž naopak způsobí,
že se rychle provede pasivní předpoklad vzkříšení do věčnosti smrt. Zevně všechno svědčí, že vítězí, vnitřně navozuje poslední
krizi, ze které definitivně povstane věčný život. Jak by byl výklad
snadný, kdyby nebylo této dvojí povahy této části cesty. Také
neutrální síly se chovají podle toho, jakému převažujícímu vlivu
podlehnou. Na Piláta na jedné straně působila jeho manželka se
svou inspirací, jeho vlastní víra v bohy a korektní jednání
Ježíšovo. Přesto však podlehl vášnivému hlasu davu. Vliv neutrálních sil tedy nelze podceňovat.
Vysvětleme si všechno, co se tu děje, na příkladu člověka,
který se ocitl v této fázi vývoje. V úvodu uveďme, čemu to odpovídá v obrazu Ježíšova života. Existují dvě hnací síly, obě vedené
milostí Boží (jak psáno v Písmech):
1. Pasivní síla, odpor vůči zlu (vyhnání penězoměnců z
chrámu, kárání bohatců, nemilosrdných, odpor pokušení Satanovu
na poušti apod.), pomocí níž si napřed člověk zoškliví hříšný život
(v poslední fázi dovršeno soudem velerady) a nakonec i neutrální
život (soud Pilátův). Jinak řečeno: Odpor vůči světskému a neutrálnímu způsobu života je tak silný, že především vzbuzuje velkou
lítost, že jsme tak planě mohli žít a potom tak mocnou touhu už
tak nežít, že se tento odpor rovná neschopnosti žít bez Boha. Pán
Ježíš si uvědomuje, že je to projev milosti a vůle Otcovy, že si
přeje umřít pro minulý způsob života, aby mohl žít s Otcem a mohl
dát žít i jiným v Něm. Tato možnost návratu je příznačná pro toto
období.
2. Aktivní síla, láska k Bohu a z ní láska ke všemu, co z
něho pochází (Jan v kap. XV až XVII), touha po věčném životě
jsou už tak mocné, že převýší vysoko lásku k sobě (mučení) a odpouští všem (Petrovi, Pilátovi, židům), neboť je spojena s hlubokým poznáváním zákulisních souvislostí a má za sebou již
takovou znalost věčného života (od Jordánu až po květnou
neděli), že mu jasně vyniká potřeba a vznešenost věčného života
nad vším ostatním. Život lidský (s Apoštoly) se mu jeví jako
provizorium, jako výpadní můstek do věčnosti.
Tyto dvě síly jsou proto tak velké, že milost Boží už může
působit téměř bez překážek, že se může téměř volně vlévat do
lidské mysli, do všech lidských citů a pohnutek. Člověk se stává
prázdnou nádobou, do níž se může nalít Bůh. Je však třeba splnit
ještě několik důležitých podmínek, o nichž bude dále řeč. Pán Ježíš nám však mnohé z nich už prozradil. Je třeba se co nejvíc
odosobnit. Nedbat ani na ponížení (byl bit, popliván, posmíván)

ani na odpor vlastní osobnosti (veškeré ponižování je míněno také
jako odpor vlastního já, nikoliv vnějšího okolí) ani na rady rozumu
(byl trním korunován).
Zvláště korunování trnovou korunou má pro nás velký
význam. Souvisí s tím, že byl Pán Ježíš posměšně oblečen do
královského roucha, do ruky a na hlavu mu dány posměšné
symboly moci. Ve zkratce se dá říci, že tak malicherná má vypadat
dosavadní vláda člověka nad věčným duchem, který je v něm
utajen. Pilát nám pomohl k snazšímu pochopení tohoto významu,
když ukázal na Pána Ježíše slovy: "Ejhle člověk!" Je to ve zkratce
hodnocení, ke kterému v této části cesty máme dospět. Člověk
dosud kraloval, ale jeho vláda byla směšná, nespravedlivá,
nepravá. Měl prostřednictvím něho vládnout Bůh. Aby se toto
všechno stalo člověku zřejmé, k tomu je třeba, by rozum, jehož
sídlem je hlava, byl spoután trnovou korunou. Je to symbol toho,
co se má v brzku stát a co už aspoň částečně nastalo. Popud k
jednání vycházel dosud z rozumu a proto jednání i myšlení bylo
nedokonalé. Nyní začíná být středem inteligence vyšší duchovní
princip v člověku, vědomí jasně spojené s vědomím Božím.
Rozum se vyznačuje diskurzivním (povídavým) způsobem
myšlení. To je v podstatě myšlení analytické a velmi těžkopádné.
Nyní nastává přechod k myšlení syntetickému, bezeslovnímu,
obsahovému. Diskurzivní myšlení se stává vážnou překážkou
dalšího pokroku. Částečně se dá navodit určitými způsoby vnitřní
modlitby, ale začne mít spojovací účinek až tehdy, když se ozve z
druhé strany nadpřirozená poutanost obsahem nekonečného
vnitřního vědomí. Vždyť nic z mučení Páně by se bylo nestalo,
kdyby mučitelé nebyli měli moc zhůry, jak praví např. Pán Ježíš
Pilátovi a jak dává najevo výrok evangelistův, že se splnilo, co bylo
psáno v Písmu. Jakými prostředky toto mučení a umírání bude
probíhat v našem životě, nezáleží tolik na vůli Boží, nýbrž na
schopnosti člověka, do jaké míry a hloubky pochopil vnitřní smysl
této proměny. Víme dobře, že mohou nastat případy, a nebylo jich
málo mezi křesťanskými světci, že doposledka nechápali, že jde
jen a jen o vnitřní proměnu, dosažitelnou vnitřními změnami. Vlivem zakořeněných historizujících předsudků, že totiž historii
umučení brali jen jako historický fakt, který je nutno do poslední
události zase v čase opakovat, opíral se jejich vývoj převážně jen
o zevní hnací prostředky, které pouze nesly odezvu v jejich nitru.
Někteří světci umírali téměř celý život, byli při tom trýzněni
stigmaty i zvnějška přicházejícími příkořími. Dnes už tento způsob
cesty považuje za překonaný. Čím dokonalejší je pochopení
vnitřního, symbolického smyslu umučení Páně, tím ve větší míře
nastupují vnitřní prostředky umírání, takže člověk, který něco

podobného zažívá, může zůstat mezi lidmi, a přestože i on je jim a
zevními okolnostmi také veden, přestože i jemu všichni, aniž to ví,
pomáhají, aby vnitřně umřel, je tato pomoc tím jemnější, čím
rychleji na ni člověk reaguje vyrovnáním úrovně hladiny vnitřní
modlitby s požadavky, které např. napovídají zevní události. Kdyby
např. v této době vrcholného "mučení" a "umírání" nepřestal se
slovní modlitbou a nepřešel na syntetickou bezeslovní modlitbu,
také on by byl "umlčován" zevními okolnostmi a začalo by to být
umlčování velmi bolestné, právě takové, jaké je líčí Pán Ježíš.
Chtěl bych vás zbavit klamného dojmu, že ubírá-li se člověk
převážně vnitřními prostředky - a nikdo se nedovede ubírat
kupředu jen jimi bez korekce zevními prostředky - že proto netrpí.
Naopak. Jestliže se převážně ubírá vnitřní cestou, neznatelnou
pro okolní svět, zkracuje umírání, ale činí je intenzivnější. Používat
nějaké duchovní anestetické prostředky v této fázi se vyplácí,
protože hlavní požadavek se musí splnit - být při vědomí. Kdo při
něm přestává být dříve než odevzdá dokonale ducha Bohu, nikdy
se neocitne v náruči Boží. Usnout lze i zde, i když pro vnitřní
bolest je to velmi těžké. Na hoře Tabor to bylo snazší. Zde už
každý pospíchá, neboť místo je nehostinné.
Tato část výkladu by se dala doplnit a shrnout takto: Jakmile
se někdo narodí na této zemi jako člověk, vždycky nastupuje cestu
k Bohu. Lidský život už k ničemu vyššímu neslouží a vždycky
slouží nejvyššímu cíli. Kdo nevěří po celý život v Boha a nestará
se vůbec o věčný život, jde cestou úplného vnitřního nepochopení
zmíněného cíle života. Je pak postrkáván okolnostmi, fyzickým vývojem a úpadkem. Daleko se nedostane. Mnozí vážní myslitelé
pochybují, že má svobodnou vůli. Má ji, ale ta je velmi okleštěna,
protože všechno dělá, aniž ví, jaký to má nejvyšší smysl. Kdo se
vůbec nestará o vyšší život v širším rámci než lidský život, jde
kupředu oním nám všeobecně známým odosobňováním, které je
způsobováno různými druhy neúspěchů, zklamáními, nemocemi,
ztrátou, nakonec úpadkem tělesných i duševních sil. Touto cestou
se nedostane až na konec, a kdyby rámec lidského života
znamenal konec možného vývoje, byla by naprostá většina lidí
odsouzena k tomu, že jej nedokončí. Kromě těchto lidí s
naprostým nezájmem o věčný život, existuje řada lidí, kteří mají
jen zevní, rozumový zájem o věčný život, způsobený většinou
vypočítavostí. Kdyby něco po smrti existovalo, udělají teď něco,
aby i tam dopadli dobře. I tito lidé většinou hrají roli slepých
nástrojů toho, čemu se říká lidově osud. Porušují-li se náboženské
závazky, tj. pravidelnost náboženského života, nejsou za to
"trestáni", neboť nemají odkud spadnout. Žijí jako předešlí na

úrovni zvířat nadaných vyšší inteligencí než je obvyklé u zvířat
samotných.
Pak je tu malý počet lidí, kteří záměrně a soustavně sledují z
jakýchkoliv důvodů nejvyšší cíl života. Ti jsou "trestáni" za mravní
úpadek a za zanedbávání náboženských povinností. I jinak bývají
tříbeni utrpením ve větší míře než předešlí, aby se vyrovnala
nerovnováha mezi vnitřním a vnějším životem. Obvykle totiž nevědí, nebo po většinu své cesty nevědí, jak by měli zjednat tuto
rovnováhu z vlastní iniciativy.
Pak jsou tu jedinci, kteří sledují nejvyšší cíl života z lásky k
Bohu nebo z touhy po poznání. Na začátku jejich cesty většinou
stojí první prudké obrácení, tj. náhle se dostavivší zásah milosti
Boží, umožněný dřívější připraveností a povahou okamžiku tohoto
obrácení. Jejich cesta je příkrá, nerovnováha mezi vnitřním a
zevním životem je "trestána".
Kromě těchto čtyř typů je tu řada lidí, kteří mají vysoké
mravní ideály, především smysl pro spravedlnost, jsou obětaví a
dovedou si vytvořit jakýkoliv nenáboženský ideál a jít za ním. Sem
patří také ti, kdo velice důsledně provádějí něco, co zaujímá větší
část jejich myšlení a skutků a co nemá pouze neutrální povahu.
Slouží např. nějakému dobru, nebo něčemu, co považují za dobro.
Takoví lidé jsou velmi blízko osvícení, bývají přístupni intuici, mají
předpoklady, aby svůj nižší ideál v pravý čas změnili za vyšší,
přerostou-li přes hranice dosavadního ideálu. Jejich střídání ideálu
je vždycky důkazem prudkého vzestupu. Pro svou duchovní
nevědomost nebývají "trestáni" za přestupky proti duchovním
zákonům, pokud je dělají z přesvědčení, že jejich jednání je
správné. Do tohoto typu lze přiřaditi fanatické přívržence jak
náboženských, tak různých sociálních a politických směrů.
Mezi zmíněnými typy se nedají vést přesné hranice, existují
mnohé jejich varianty. My jsme si jich museli všimnout hlavně
proto, že pro některé trýznitele má Pán Ježíš modlitbu "Bože odpusť jim, neboť nevědí, co činí", pro jiné, kteří ho netrýzní, zase
výrok "neplačte nade mnou, ale raději nad sebou a svými dětmi."
Jakoby tu bylo různým lidem různě měřeno. Proto jsme si dávali
do uvozovek, že jsou různě trestáni. Kdo je trestá? Lidově lze říci
např. o Pánu Ježíši, že Otec tak miloval lidi, že svého
jednorozeného Syna poslal na svět a nechal vykrvácet na kříži,
aby spasil lidi. Otec tu trestá jak Pána Ježíše, tak i všechny
ostatní, kteří přestupují vědomě jeho zákon. Na tom je pravda potud, že Bůh miluje své tvorstvo víc, než pozemský otec své děti,
ale také jinak, lidsky nevyjadřitelně. Je v tvorstvu zákon o jednotě

cesty, který je v různých versích znám v náboženství i mimo ně,
ale nikde není kodifikován. Na úrovni zvířat je to zákon druhu.
Tento zákon zvířata ctí s naprostou samozřejmostí, a má to za
následek, že jsou na své úrovni spokojená a šťastná. Mohli
bychom ho definovat úzkou specializací, které se přidržují a z níž
ani nedovedou vybočit, nejsou-li pracně převychovávána lidmi.
Něco podobného existuje i u prostých lidí. U včel, mravenců atd.
pozorujeme už dokonale provedenou dělbu práce, kterou zvířata
zase dokonale zachovávají. Tomu obdobné jsou indické kasty, do
jisté míry i stanovení tříd v marxismu. I to je zjednodušování,
jakési specializování. Nahlíží-li na ně někdo zvnějšku, považuje je
za něco uměle vytvořeného a někdy velmi krutého. Toto třídění
však zaručuje určitý řád, uvnitř něhož je možný (beztrestný)
vzestup. Obdobný řád měli staří Židé a jiní staří národové, a ten
byl kodifikován v jejich svatých Písmech. Nemusíme však jít tak
daleko. Zatím co lidé považují zvířata za úzce specializované tvory
a např. kastovnictví za jakési specializování uvnitř lidské společnosti, každý, kdo jen nahlédne za své lidství, začne poznávat,
že i člověk, omezený smysly a rozumem, je velmi úzce specializovaný tvor při všech jedinečných a bohatých možnostech, které se
mu nabízejí v rámci pouhé rozumové činnosti. Avšak na rozdíl od
většiny zvířat, téměř každý z lidí, ať ví či neví o něčem nad sebou,
ať tomu věří či nikoliv, aspoň nepatrně experimentuje za
zmíněným rámcem tím, že si vytváří vlastní normy, přece jen
trochu, někdy značně odlišné od všeobecně uznávaných norem
lidského života. Jinak řečeno: Nejen, že osobitě hodnotí všechno,
s čím se setkává, ale dříve nebo později s pomocí tohoto
hodnocení vytváří svůj osobní poměr ke světu a k různých
hodnotám v něm. Začne zkrátka psát v sobě zákon, který není
nikde jinde napsán než v něm, ten začne ctít a podle něho se řídit.
Tak začne mít jeho život důsledně nebo méně důsledně určitou
úroveň, které se člověk přidržuje. Tento zákon je jeho osudem, jím
se odměňuje a trestá. Je to mechanismus nakonec silnější než on.
Jeho plnění ho činí šťastným, jeho neplnění nešťastným. Tak už
dítě si vytváří pravidla svého dětského života, her atd. Když je
nuceno opustit tyto hry, opustit dětství, protože jim odroste,
nastává první krize, je trestáno za to, že přechází z jedné úrovně
na jinou. Mluvíme o krizi dospívání, stárnutí atd. Nastávají však
všude, kde člověk porušuje pravidla, která si sám stanovil. Mohli
bychom to rozebrat na nesčetných příkladech. A protože je tu
spojitost mezi hmotnými podmínkami života a myšlením, mezi
následky myšlení a skutky, zdá se nám že je člověk "trestán" za
své hříchy, za to, že vybočuje z pravidel, která si sám vytvořil. Je
pochopitelné, že Pán Ježíš by ani zdaleka tolik nebyl trestán

tehdejšími Židy, kdyby si byl nestanovil tak vznešená pravidla
života, tak velkorysou pomoc lidem a kdyby byl nemusel nakonec,
jelikož to bylo jeho záměrem sestoupit ze své lidské důstojnosti,
totiž tak se to jevilo navenek. Ve skutečnosti odstoupil před svou
smrtí na kříži od svého lidství, aby nám ukázal, co bezpodmínečně
musíme splnit, abychom se ocitli nad sebou samým, nad onou
lidskou druhovou specializací, která nás omezuje, činí
nesvobodnými, a zbavuje nás vědomí, že jsme nesmrtelnými
bytostmi.
Pán Ježíš si vybral židovský národ pro vyšší normu života.
Nebudeme zde rozebírat, proč to mohl učinit. Avšak židovský
národ ve své převážné části tuto normu nepřijal, ačkoliv mu už
před tím, po tisíciletí, byla imputována. Proto mohl Pán Ježíš říci
ženám, aby plakaly raději nad sebou a svými dětmi než nad ním.
Samy se trestaly.
Pán Ježíš mluvil o svém jhu, které je sladké a nabízel toto
jho lidem. Řekli jsme si už, že každý člověk, který se narodí na
této zemi, bere na sebe úkol, tedy jakési jho. Protože však plní
téměř vždycky jen část tohoto úkolu a nedočkává se konečného
osvobození, nedá se o jeho jhu vždycky říci, že by bylo sladké. My
proto, že nevíme o svém jhu, které jsme na sebe vzali, díváme se
na to, co prožíváme, jako na osud nebo na trest. Co se nám však
jeví jako trest, to je jen mechanismus nám skrytých závislostí.
Kdybychom se zařídili podle pouček Pána Ježíše, bylo by naše jho
sladké a břímě, které neseme a nést musíme, lehké. Jediný
neodvratitelný osud je v tom, že jsme lidmi a že se svým lidstvím
musíme hospodařit. Lidství je hřivna, kterou nemáme zakopávat,
nýbrž z níž máme získat další hřivny. Zakopáme-li hřivnu, jsme
nepravým správcem toho, co nám Bůh svěřil. Zde je určena míra
lidské svobodné vůle. Je značná. Z daných hřiven (z lidství)
můžeme získat další (úkol cesty očistné a osvěcovací) a za to být
ustanoveni správci nad mnohým (úkol cesty spojovací). Na cestě
osvěcovací poměrně pracně z každé hřivny získáváme další, ale
na jejím konci (smrt na kříži), kdy přijde majitel našeho života s
námi účtovat, získáváme za svou věrnost trvalé správcovství nad
svým životem (život věčný). Ono pracné hospodaření s hřivnami je
v podobenství o hřivnách znázorněno délkou času, po níž je majitel nepřítomen (nevědomost o existenci Boží v nás) a malým
počtem nově získaných hřiven, kdežto ona převratná událost (smrt
na kříži a zmrtvýchvstání) je znázorněna návratem majitelovým a
jeho soudem. V tomto přirovnávání je také pamatováno na to, co
zde postupně vysvětlujeme. Pán Ježíš beze zbytku, právě jako
správcové majetku, předkládá majiteli všechny hřivny, které od

něho nabyl i které nově získal. Jen tímto bezvýhradným
odevzdáním všeho, co máme, můžeme získat vše - věčný život.
Toho si buďme vědomi i při dalším výkladu.
Ještě zbývá něco málo říci o propuštění Barabbáše. Stačí si
uvědomit toto. Opravdový zločinec byl osvobozen, kdežto nevinný
Pán Ježíš byl odsouzen k potupné smrti. Jakou zdánlivou svobodu
požívají lidé, kteří ještě páchají zlo a měli by být za ně odsouzeni.
Jejich beztrestnost lze lehce vysvětlit tím, že jsou na začátku
cesty, hřivna jim teprve byla přidělena, dlouhá doba jim ještě
zbývá do vydání účtů a do soudu. Je zde také řečeno vzhledem k
Ježíšově cestě, že zlo musí být v této části vývoje rozpoutáno, aby
se rychle mohla dokonat smrt.

Sv. Lukáš mluví podrobněji o odsouzení Pána Ježíše. Říká
např. že se při té příležitosti smířil Herodes s Pilátem a že Pán
Ježíš Herodovi neodpovídal, také před ním odmítl dělat zázraky.
To všechno odpovídalo dřívějšímu způsobu jednání Pána Ježíše a
nepotřebuje to výkladu. Přidržme se však v dalším textu sv. Lukáše, který je podrobnější. Píše o tom, jak Pána Ježíše vedli na
popravu, toto:
Luk. XXIII, 26: A když ho vedli, popadli jakéhosi Šimona
Kyrenského, který přicházel z pole, a vložili na něj kříž, aby jej
nesl za Ježíšem.
slovy:

Sv. Jan trvá na tom, že si Pán Ježíš nesl kříž sám, těmito

Jan XIX, 17: I nesl si sám kříž a vyšel na místo, které se
nazývá místo Lebky, hebrejsky Golgotha.
Tento rozpor obou textů řeší po svém stará lidová tradice,
podle níž se vytvořila pobožnost, která se nazývá křížová cesta.
Devět prvních zastavení zní:
I. Pán Ježíš je vydán na smrt.
II. Pán Ježíš bere na sebe kříž.
III. Pán Ježíš padá poprvé pod křížem.
IV. Pán Ježíš potkává svou matku.
V. Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž.
VI. Veronika nabízí Pánu Ježíši roušku.
VII. Pán Ježíš padá po druhé pod křížem.

VIII. Pán Ježíš napomíná plačící ženy.
IX. Pán Ježíš padá po třetí pod křížem.
Většina obrazů křížových cest řeší zmíněný rozpor tak, že
Pán Ježíš nese kříž zpředu, kdežto Šimon jde za ním a nese ho
vzadu. Tak nerovnoměrně si rozdělují břímě, protože kříž má vpředu dvě břevna a tam je těžší, kdežto vzadu jen jedno, a tam je
lehčí. Povážíme-li, že Šimon Kyrenský byl donucen nést kříž, je
možné, že jej nesl jen natolik, aby se nezdálo, že jej nenese, ale
hlavní tíhu ponechal na Pánu Ježíši, takže sv. Jan mohl právem
vidět, že Pán Ježíš nesl sám svůj kříž. A jako obvykle svědectví
Janovo je přesnější po stránce svého vnitřního významu. Nikdo,
kdo není tak daleko na cestě k Bohu jako Pán Ježíš, by neunesl
jeho kříž. Jsou to poslední chvíle před smrtí na kříži. Ti, kdo to
zažili, říkají, že jim připadalo, jakoby veškerá tíha vesmíru
spočívala na jejich bedrech. A je tomu opravdu tak. Přechod z
časovosti do bezčasovosti není snadný. Je to protržení krunýře,
který dosud nebyl proražen. Je to ještě více. Pravé rozboření
chrámu. Gigantická práce. V přírodě vidíme mnoho obdob na
daleko nižší úrovni: pukání pupenů, vyklování se kuřete z vejce,
porod dítěte atd.
Obtížnost tohoto boření starého spočívá v tom, že je třeba
všechno odevzdat, všechno zanechat, všeho se zříci. Tradice praví, že Pán Ježíš padá napřed ve městě Jeruzalémě před svými
nepřáteli, a nakonec ještě i před svými nejužšími přáteli. Dokonalé
zřeknutí se lidské důstojnosti, dokonalý sebezápor, toho je
zapotřebí k vítězství nad člověkem.
Zároveň je dobře si říci, že kdyby byl Šimon Kyrenský
nemusel pomoci nést kříž, že by jej byl Pán Ježíš nedonesl až na
Kalvarii. Nebyla tedy jeho pomoc také tak zcela nepatrná.
Nezdeptaná a dosud neosvícená část lidství až do posledka má
svou platnost. Táhne kříž už jen z donucení. Člověk však musí
existovat až do smrti na kříži, jinak by se dílo nepovedlo.
Luk. XXIII, 27-31: Šel pak za ním velký zástup lidu a žen, a
ty nad ním plakaly a bědovaly. Ježíš se obrátil a řekl jim: "Dcery
jeruzalemské, neplačte nade mnou, nýbrž plačte samy nad sebou
a nad svými dětmi. Neboť hle, přijdou dni, kdy budou říkat:
"Blažené neplodné ženy a životy, které nerodily a prsy, které
nekojily." Tehdy začnou říkat horám: "Padněte na nás!" neboť
děje-li se toto se stromem zeleným, co se stane se suchým?"
Je pravda, že toto řekl Pán Ježíš předvídaje blízkou
budoucnost Jeruzaléma, jeho dlouhé dobývání Římany, krutý
osud obležených a konečně strašný konec města a jeho obyvatel.

Avšak nešlo mu jen o to, by prorokoval osud Jeruzaléma, šlo mu o
mnohem více. Chtěl všem budoucím věkům prozradit, jaký osud
čeká každého, kdo smí požívat tak velkou milost, jakou mu
přinesla tři léta působení Ježíšova v této oblasti a nakonec ji
odmítne. Kdo přijme tak velké dary, jakých se dostalo
jeruzalémským a nepřizpůsobí jejich velikosti úroveň svého života,
sám sebe odsuzuje. Jako kdyby zdravá včela, schopná sbírat
med, odmítla jej ssát, jako kdyby strom, mající vláhu odmítl růst
vzhůru, jako kdyby člověk, mající možnost jíst zdravé posilující
jídlo a pít čistou vodu, si usmyslil jíst jídla zkažená a vodu z louže.
Jak snadné by bylo předvídat, co se mu stane. A protože Pán
Ježíš znal zákony duchovní, obdobné fyzikálním, zdravotním a
jiným které známe, mohl s jistotou říci, co se stane s
Jeruzalémem. Člověk si sám vytváří svou budoucnost, a ten, kdo
poznává jeho stupeň duchovního vývoje a srovná jej s úrovní jeho
jednání, může přesně říci, co takového člověka čeká. Jedině za
takových podmínek může vzniknout správná věštba, aniž by
popřela svobodnou vůli člověka a nepředurčenost. Může se však
stát, že ti, kteří uslyší takovou věštbu, se napraví, a pak se věštba
nesplní. Viz příklad proroka Jonáše nebo poučné dohadování
Abrahama s Hospodinem o tom, kdy nezahubí Sodomu a
Gomorhu.
Luk XXVII, 33 - 37: I přišli na místo Golgotha, což znamená
místo Lebky. Dali mu pít víno smíchané se žlučí. Okusil, ale
nechtěl pít. Když ho ukřižovali, losovali o jeho šaty. I seděli tam a
hlídali ho. Nad hlavu mu dali nápis jeho viny: "Toto jest Ježíš,
židovský král."
K tomu dodává sv. Marek, že Pána Ježíše ukřižovali o třetí
hodině. Sv. Jan si všímá některých podrobností:
Jan XIX, 23- 24: Když tedy vojáci Ježíše ukřižovali, vzali
jeho šaty a rozdělili je na části, pro každého vojáka jednu část, a
suknici. Ale suknice byla nesešívaná, odshora celistvě tkaná.
Řekli si tedy: "Netrhejme ji, ale losujme o ni, čí bude", aby se
splnilo Písmo, které praví:
Rozdělili si mé šaty
a o můj oděv losovali.
Vojáci to tedy učinili.
Výklad:
Došli tedy na vyvýšené místo. Cesta ke kříži je cesta vzhůru. Také poloha na kříži odpovídá úkolu, který měl Pán Ježíš svou
smrtí splnit. Není to jen vlastní vzkříšení, ale i rozvinutí moci

předat schopnost vnitřně umřít všem, kdo ho budou následovat.
Pán Ježíš všechny podmínky své smrti a její účinky předpověděl
už při svém zázraku rozmnožení chlebů a ryb. (Viz Jan VI, 1 - 15)
Tehdy velel lidem, aby se usadili na trávě. Sv. Jan
poznamenává, že tam bylo hodně trávy. To znamená, že nikdo
kdo se měl podílet na zázračně rozmnoženém pokrmu, neseděl na
holé zemi, nýbrž byl od ní poněkud vzdálen. Je to důležitá poučka
pro všechny, kdo budou následovat Pána Ježíše. Musejí odstoupit
od přímého styku se zemí. Neznamená to jen, že se mají snažit,
aby byli duševně čistí, ale též, že mají dosáhnout takového
duševního stavu povznesenosti nad všechno pozemské, že ztratí
pocit tělesnosti tak, jak ho postupně ztrácel Pán Ježíš na kříži.
Doplníme-li si soustavně umírání Páně na kříži s jeho zázrakem
rozmnožení chlebů a ryb, pomůže nám to také k tomu, abychom
se nikdy nesnažili napodobovat Pána Ježíše doslova fyzicky,
nýbrž s hlubokým porozuměním pro vnitřní smysl jeho slov a
skutků.
Pán Ježíš byl rovněž povýšen nad zem, nedotýkal se jí ani
nohama. Sám byl ve stavu, kdy měl být nakrmen nejvyšším
chlebem, aby nám dal poučení o tom, že sám má tento chléb
věčného života, a proto jej může rozdávat, že je to chléb, jehož
neubývá, ať si pro něj přijde kolik chce lidí. Připadalo by vám
možná neuctivé, kdybych zde při této příležitosti tragického skonu
Spasitelova podával důkazy, jak jeho poloha nám poskytuje
podrobné poučení i o technice modlitby v této části cesty. Mysleli
byste také, že správnou technikou lze dosáhnout správného
spojení. Platí však, že bez ní je modlitba velmi ztížena, ba téměř
nemožná. Proto jsou tak dobře popsány všechny okolnosti jeho
smrti. Pán Ježíš dbal do posledka na to, aby se nám dostaly do
ruky všechny nástroje, které by nás mohly přiblížit nejvyššímu cíli.
I technika modlitby je jedním z nich. Jen ještě krátké srovnání se
zmíněným zázrakem. Pět chlebů je pět ran Kristových, které utržil
na kříži (dvě na nohou, dvě na rukou a jedna v boku). Dvě rybičky
jsou dvě břevna kříže. Kolmé břevno k zemi umožňuje povznesení
těla i mysli nad pozemské. Nedivte se, že se většina křesťanských
světců modlila do nebes, vzhůru. Víme dobře, že nahoře ve
vesmíru je každou chvíli jiné místo. Nejde o polohu ve vesmíru
nebo o nebe jako místo ve vesmíru, ale o obrácený pochod
myšlenkový a tím též o opačný směr síly myšlení. Naše myšlení je
dosud přivráceno k věcem tohoto světa, tj. nesměřuje nahoru.
Míním tím nikoliv směr, ale prostě to, že nesměřuje přímo k Bohu,
že se o něj nestará. Pán Ježíš však nedává dispozici, abychom se
soustřeďovali kolmo nad sebe. Proto na kříži rozpřáhá ruce. Dobře

to pochopila sv. Markéta Alacoque, když doporučovala, abychom
se soustřeďovali do svého duchovního srdce, ale tak výhradně to
také neplatí. Chtěl bych aspoň říci, že opíšeme-li kružnici člověku
visícímu s rozpjatýma rukama na kříži, střed této kružnice je místo
ideálního soustředění. Avšak zase nejde jen o místo, nýbrž
především o sladění všech vnitřních sil. Rána v boku, kterou jako
pátou, poslední, získal Pán Ježíš svědčí o tom, že kdyby se někdo
držel jakéhokoliv místa, i když mu to před chvílí ještě pomáhalo,
nyní by na tom ztroskotal. Musí se dostat za prostor, odpoutat se
od místa, které mu bylo jen prostředkem. Promiňte, že něco málo
jsem přece jen musel říci.
Vojáci se rozdělují o šatstvo Pána Ježíše. Pán Ježíš nám tu
naznačuje, že beze zbytku dává všechno, co má. Jiným
způsobem řečeno, kdo se neumí zříci postoje "můj" a "mé", není
schopen zemřít na kříži a zrodit se v nebeském království. To Pán
Ježíš dotvrzuje scénou, kterou líčí sv. Jan XIX, 25- 27:
Stály pak u kříže Ježíšova jeho matka a sestra jeho matky
Marie Kleofášova. Když tedy Ježíš uviděl matku a toho učedníka,
kterého miloval, při ní stát, řekne své matce: "Ženo, hle tvůj syn!"
Potom praví učedníkovi: "Hle, tvá matka!" A od té chvíle ji vzal
učedník k sobě.
Sv. Lukáš vypravuje v kap. XXIII, 33-43:
Potom přišli na místo zvané Kalvarie, a tam ukřižovali jeho i
zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. A Ježíš pravil:
"Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí." Když se dělili o jeho
oděv, losovali. Lid tu stál a díval se. A předáci lidu se mu
posmívali slovy: "Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li to
Pomazaný Boží, Vyvolený!" Také vojáci si z něho tropili žerty,
přistupovali k němu a nabízeli mu ocet se slovy: "Jsi-li židovský
král, zachraň se!" Nad ním byl i nápis: "Toto je král židovský!" A
jeden z těch, kteří viseli na kříži, rouhal se mu a říkal: "Nejsi ty
Mesiáš? Zachraň sebe i nás!" Ale druhý ho pokáral: "Ani ty se
Boha nebojíš, ty, který máš stejný trest? My přece trpíme
spravedlivě, neboť se nám dostává, co jsme si zasloužili, ale tento
se nedopustil ničeho zlého." Pak pravil: "Ježíši, rozpomeň se na
mne, až přijdeš do svého království." A řekl mu: "Vpravdě ti
pravím: Dnes budeš se mnou v ráji."
Výklad:
Nezapomeňme, že všechno, co se děje na kříži, jinde Pán
Ježíš nazývá posledním soudem. Tímto soudem se končí vývoj
jednotlivce v tom smyslu, že se ruší všechna provizoria, z nichž
jedno známe pod názvem lidský život, vybavený pocitem

oddělenosti od Boha. O čem zde čteme, to jsou podrobné znaky
posledního soudu. Zločinci po pravici a po levici Páně představují
rozdělení zla a dobra. Dosud obě složky dualismu pracovaly
společně, téměř nerozlučitelně. Tak byla možná dvojí stránka
každé věci. Po smrti na kříži tomu tak nemá být, proto se musí
napřed od sebe zlo a dobro rozdělit, aby se jim znemožnilo dále
působit. Páry dvojic, jak neutrální povahy, tak i povahy dynamické,
mohou existovat jen ve vzájemné závislosti (světlo-tma, dobro-zlo
atd.) Pán Ježíš upozorňuje, že lotr, který se obrátil, se nedostane
dále než do ráje. To je stav, kde se dobro a zlo nestřetávají. Není
to ovšem vrcholný stav, nýbrž přechodný. Proto z něho kdysi mohl
člověk padnout. Poslední soud, či konec světa, zakončení života v
času a prostoru, v oddělenosti od Boha se pomalu dovršuje. Pán
Ježíš už nepřijímá ani nápoj, nepřeje si, aby se občerstvil, dokazuje dokonalé odosobnění po všech stránkách.
Marek XV, 33-37:
I přišla šestá hodina a po celé zemi nastala tma až do
deváté hodiny. A o deváté hodině zvolal Ježíš mocným hlasem:
"Eloi, Eloi, lama sabakthani", což je v překladě" "Můj Bože, můj
Bože, proč jsi mne opustil?" Když to slyšeli někteří z přítomných,
pravili: "Hle, volá Eliáše:" Tu jeden běžel, namočil houbu v octu,
nasadil na třtinu a dával mu pít se slovy: "Počkejte: Uvidíme,
přijde-li Eliáš a sejme ho." Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl
naposled. Luk. XXIII, 46:
Ježíš hlasitě zvolal: "Otče, do tvých rukou poroučím svého
ducha!" a po těch slovech vydechl naposled.
Sv. Jan XIX, 28:
Potom Ježíš, protože věděl, že už je vše dokonáno, aby se
splnilo Písmo, řekne: "Žízním". Nasadili tedy na kopí houbou plnou octa a podali mu ji k ústům. Když však Ježíš přijal ocet, řekl:
"Je dokonáno": I sklonil hlavu a odevzdal ducha.
Ze všech těchto svědectví se dají snadno vykonstruovat
poslední chvíle života Pána Ježíše. Pán Ježíš nejenom opustil
sám sebe, ale také byl opuštěn Bohem, který ho před tím vedl.
Obecně řečeno: Člověk se má přimět k tomu, aby se zbavil svého
lidství. To by se mu však nikdy nepodařilo, kdyby mu k tomu
nepomohl Bůh. To je milost, kterou by před tím člověk nesnesl.
Nyní se bez ní neobejde, jen pomocí ní může dokončit svou
lidskou pouť a nastoupit věčný život. Sv. Jan správně a výstižně
definuje tento konec slovy Ježíšovými: "Dokonáno jest!" Ano, je
dokonáno všechno, co má začátek, teď už neexistuje nic, co má
začátek, existuje jen to, co je bez začátku a bez konce. Dokonána

je také příprava k tomu, aby se mohl stát věčným Spasitelem, lépe
řečeno, aby se vrátil ke svému věčnému úkolu. Poskytl světu živý
příklad do všech podrobností napodobitelný a vybavil ho svou
silou uskutečnění.
Nakonec nejdůležitější poučka. Přestože se cítil od Boha
opuštěn, odevzdal mu svého ducha. Tady číhá poslední
nebezpečí, a to nebezpečí zoufalství. Odevzdat se někomu, od
koho jsem opuštěn, to je vrchol odevzdanosti, a právě toho musí
být dosaženo, aby se dovršilo duchovní dílo.
Ještě jeden uzel musíme rozvázat. Pán Ježíš o sobě řekl, že
teprve po svém ukřižování potáhne k sobě všechny. Tím prozradil
několik důležitých věcí. Myslel jen na svůj příklad, který potáhne?
Neplatí snad dost rozšířená domněnka, že i starověcí zasvěcenci,
jako Abraham, museli na svou spásu čekat do dob Ježíšových a
že i je On svým křížem vykoupil? Dočetli jsme se přece, že Abraham zaplesal, když spatřil dny Ježíšovy. Tento lákavý výklad je
chybný. Mluví-li Pán Ježíš o tom, že Abraham zaplesal, když ho
spatřil, dokazuje, že existuje souvislost mezi všemi dušemi, že
existuje dokonce skrytá jednota mezi nimi. Nikdo nemůže dojít k
věčnému životu, aniž by o tom jasně nevěděli všichni, kdo už k
němu došli. Právě jen ti o tom vědí zcela zřetelně a proto jásají.
Proto je zmiňován Abraham a ne někdo, kdo ještě není vědomě
věčně živ. Proč však zaplesal, když mu to nijak neprospělo? Právě
pro spojitost všech duší není možno přejít z času do věčnosti bez
ohledu na ostatní nebo zanechat ostatní tam, kde jsou, v čase.
Pro zmíněnou spojitost duší nikdo nemůže dokončit dílo spásy
sám na sobě a neovlivnit všechen duchovní vývoj ostatních duší.
Abraham, jako bytost osvobozená z času, má úkol jiné táhnout,
jiné vést k tomuto stavu osvobození. Když se vtělil Kristus na zem,
neučinil to proto, že by byl potřeboval sám sebe osvobodit od času. Byl od věčnosti svoboden. Byla to dobrovolná oběť za lidstvo.
Lidstvo potřebovalo ukázku přímé cesty k Bohu, protože už ztrácelo stopu, už přestávalo umět jít k Bohu. Všechna pomoc lidstvu
spočívala na osvobozených duších, které neměly lidské tělo, jako
třebas na Abrahamovi. Je to pomoc abstraktní povahy, o níž
nezasvěcený člověk ani neví. Jiná tato pomoc nemůže být. Je to
všeobecné působení, je to všeobecně platný tah. Teprve ten, kdo
v sobě rozsvítí světlo nového duchovního života, začne se stále
dokonaleji přesvědčovat, že je to pomoc faktická, bez níž se nikdo
z nás nikam nedostal, dokonce ani Kristus, vtělený do Ježíše. Ten
však pro svůj svobodný původ, protože byl Synem Božím, měl
záhy možnost poznat, že přichází od Otce a jaký má úkol.
Nicméně potřeboval třicet let lidského života, aby se připravil na

svůj spasitelský úkol. Dovedete si už asi představit, jaká je to
pomoc pro lidstvo, když svobodný Syn Boží sestoupí na zem a
ukáže a vysvětlí lidstvu, jak Bůh všechny vede a jakým způsobem
si mají lidé počínat, aby mohli být dovedeni k cíli. Teprve
okamžikem smrti na kříži byla celá ukázka cesty dokonána.
Vysvětlili jsme si, jak rozhodující byly i poslední poučky z úst
Ježíšových na kříži. Nic z toho nesmí být opomenuto, má-li být
naše cesta úspěšná. Kdo toto před ním tak otevřeně a podrobně
řekl a provedl? Ale povzdechněme si: Kdo potom toto všechno tak
pochopil? Byli četní, kteří měli velmi dobrou vůli a napodobovali
Krista fyzicky bez porozumění vnitřnímu smyslu jeho slov a
skutků. Ti všichni byli jím včas poučeni a dovedeni ke svobodě.
Mezi ně patří sv. František z Assisi, blahoslavený Jindřich Suso a
v naší době páter Pius z Itálie. Na nich se ukázalo, že i
nejprostším lidem je dáno, aby šli po cestě Páně až k osvobození
a ještě dovedli ssebou četné jiné. Nebýt příkladu Ježíšova, nebyl
by ani jeden z nich došel. Přiznejme si však, že tento způsob
napodobení cesty Páně je pro většinu lidí nepřijatelný. Vedle
těchto prostých svatých následovala Pána Ježíše řada složitějších
duchů, kteří se už nespokojovali s pouhým hmotným
následováním. Ti už od počátku dovedli pochopit a postupně
uskutečňovat skrytý, symbolický smysl cesty Páně. Mezi největší z
nich patří sv. Terezie z Avily a její žák sv. Jan z Kříže, sv. Tomáš
Akvinský, sv. Augustin, Ruysbroeck a jiní. Pak tu byli jedinci, kteří
byli záhy duchem odneseni tak daleko, že nám připadá, že
všechno učení Ježíšovo brali přímo z jeho duševní dílny, vybalené
z obrazů slovních i skutkových. Takovými byli např. sv. Petr z
Alcantary, učitel sv. Terezie a Eckhart, učitel Taulerův, Susův i
některých českých mystiků. Bez nikoho ze zmíněných by nebyl
možný tento výklad. Se všemi zkušenostmi dřívějších věků je
nutno být v živém styku, aby se mohla zase více odhalit rouška
tajemství přímé cesty, která je odhalována tím více, čím více
pokračuje rozumový pokrok, třebaže se netýkal duchovních věcí, a
čím více roste odpor proti věcem duchovním. Kdokoliv přijde za
námi a opře se o zkušenost těch, kdo šli před ním, vyloží Pána
Ježíše lépe než my. Nesmí to však být zkušenost vyčtená, nýbrž
zažitá. Kdo pouze rozumově přijme za svou zkušenost jiných,
nejvýš může vybrousit styl výkladu, ale nepřinese nic živého, po
čem srdce zaplesá, po čem se hne nový život v člověku. Pán
Ježíš provedl výklad cesty k Bohu svým životem. To je vždycky
výklad nejcennější. Ztrhuje k napodobení i ty, kteří plně
nepochopí, jen vycítí, že má pravdu. A těch, kdo uvěřili, bylo v
minulosti nejvíc. V budoucnosti má být nejvíce těch, kdo pochopili.

Pánu Ježíši se podařilo ukázat jakou cenu má lidský život,
co se z něho dá vydobýt, jak se s ním má správně hospodařit jako
se svěřenou hřivnou. Nic z toho nemůže učinit Abraham, tj.
osvobozená duše abstraktně působící, ve vývoji. Má-li úspěšně
vést lidstvo, potřebuje k tomu pomoci Ježíšovy i pomoci všech
duší vtělených na této zemi. Bez příkladu lidí nikdo není schopen
jít, právě jako by nebyl schopen jít bez abstraktnější pomoci již
odtělených svatých. Zjevení Mojžíše a Eliáše na hoře Tabor
nebylo jen symbolem spojitosti duší osvobozených s bojujícími za
svobodu, ale též důkazem jejich neustálé pomoci všem, kdo žijí.
Abraham zaplesal, protože sestoupením Kristovým na zem se
zvedla vysoko vlna duchovního zápasu za svobodu. Ti, kdo nás
předešli, touží po naší svobodě. Kdyby tomu tak nebylo, nebylo by
pravdou, že je spojitost mezi všemi dušemi.
Mat. XXVII, 51 - 66:
A hle, chrámová opona se roztrhla ve dví od vrchu až dolů,
země se zachvěla, skály se roztrhly, hroby se otevřely a mnoho těl
zesnulých svatých vstalo. Po jeho vzkříšení pak vyšli z hrobů a
vešli do svatého města a mnohým se ukázali. Když setník a ti, kdo
s ním střežili Ježíše, viděli zemětřesení a co se dálo, velmi se báli
a říkali: "Skutečně to byl Syn Boží". Bylo tam mnoho žen, které se
zpovzdáli dívaly, ty šly za Ježíšem z Galileje a sloužily mu. A mezi
nimi Marie Magdalena a Marie, matka Jakubova a Josefova, a
matka synů Zebedeových.
Když nastal večer, přišel bohatý člověk z Aritmathie,
jménem Josef, který byl také učedníkem Ježíšovým. Ten vešel k
Pilátovi a žádal o Ježíšovo tělo. Tehdy Pilát poručil vydati je. Josef
tělo vzal, zavinul je do čistého lněného plátna a položil do svého
nového hrobu, který vytesal ve skále, přivalil k hrobu veliký kámen
a odešel. Byla tam pak Marie Magdalena a druhá Marie, a seděly
proti hrobu.
Druhého dne, který je po přípravě, sešli se k Pilátovi
velekněží a farizeové a pravili: "Pane, vzpomněli jsme si, že onen
svůdce řekl, dokud ještě žil: "Po třech dnech vstanu!" Rozkaž tedy, ať je hrob hlídán až do třetího dne, aby snad nepřišli jeho
učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: "Vstal z mrtvých." A bude ten
poslední klam horší než první." Pilát jim řekl: "Máte stráž. Jděte a
hlídejte, jak umíte." Oni tedy odešli a zajistili hrob stráží a
zapečetili kámen.
Sv. Jan dodává XIX, 31:
Poněvadž byl den přípravy, požádali Židé Piláta, aby jim byly
zlámány nohy a aby byli sňati, aby těla nezůstala na kříži přes

sobotu, neboť té soboty byl veliký den. Přišli tedy vojáci a zlámali
nohy prvnímu i druhému, který s ním byl ukřižován. Když však
přišli k Ježíšovi a uviděli, že jest již mrtev, nezlámali mu nohy, ale
jeden z vojáků mu kopím probodl bok, a hned vyšla krev a voda. A
ten, který to viděl, vydal o tom svědectví - a jeho svědectví je
pravdivé, a on ví, že mluví pravdu, abyste i vy věřili. Neboť se to
stalo, aby se splnilo Písmo: Ani jedna kost mu nebude zlomena. A
zase praví jiné Písmo: Budou patřiti na toho, kterého probodli.
Výklad:
Upozornění, která nám poskytuje sv. Jan z různých Písem, jsou
nesmírně důležitá, jak pro ty, kteří prožijí smrt na kříži, tak i pro ty,
kdo jsou jejími svědky. Tato nejvyšší část cesty se navlas podobá
fyzické smrti, ať už je prováděna jakkoliv. Neznáme zatím jiného
vstupu, i když teoreticky vzato, by bylo možno vstoupit do
království nebeského i bez zdánlivé fyzické smrti. Bylo by však
zapotřebí, aby se splnily i tak všechny podmínky naprostého
odevzdání všeho, i fyzického života, Bohu, tak jak to ukazuje Pán
Ježíš na kříži. Kdo by si chtěl ponechat i to nejmenší co "má" a co
je "jeho", nevejde do království nebeského. To je nekompromisně
ukázáno na kříži. Proto byl Pán Ježíš vbodnut do boku a vyšla
krev s vodou - důkaz fyzické smrti. Zevní pozorovatel, i velmi
dobře poučený, tj. lékař, musí konstatovat smrt, tak dokonale
člověk odevzdal všechno, co měl. Při tom všem takovému člověku
nebude ani jedna kost zlomena. To znamená, že jeho organismu
se nic nestane, pokud ho nikdo za živa nepochová, jako se stalo
Pánu Ježíši. Ale i když se to stane, v hrobě se po třech dnech
probudí k věčnému životu - vejde do království nebeského. Jak
přesné jsou tyto poučky. Shodují se se zkušenostmi všech, kdo až
sem došli, jak v Evropě, tak kdekoliv na zeměkouli. Zvláště v Indii
mají tuto zkušenost velmi dobře vypracovánu. Pán Ježíš o tom
mluvil několikrát, jednak v podobenstvích, jednak to ukázal při
vzkříšení Lazara. V podobenstvích mluvil např. o zrnu, které musí
zahynout, aby dalo život nové rostlině.
Zopakujme si ještě nejdůležitější poznatky z posledních chvil
života Pána Ježíše. Dříve, než odevzdal svého ducha Bohu,
hlasitě nám připomněl, že život, který odevzdá Bohu, je život oddělený od Boha, neboť o sobě prohlásil: "Bože, proč jsi mne opustil." Je tím zdůrazněno, že oddělený lidský život se musí definitivně
vrátit k Bohu. To je pravá podstata dokonané mystické smrti, čili
konec světa. To se od nás chce. Aby se to mohlo stát, musí být
onen oddělený život člověka od Boha opuštěn. Dokud nebyl
opuštěn od Boha, byl pln jeho milosti a mohl se dokonce rozvíjet.
Člověk však ani v tomto okamžiku nemůže být opuštěn svou

nesmrtelnou duší. Proto Panna Maria stojí pod křížem. O tom
podala skvělé svědectví při své mystické smrti, která probíhala
zároveň s fyzickou smrtí, mladičká světice Terezie z Lisieux.
Řekla, že i když se cítila být opuštěna Bohem, nikdy nebyla
opuštěna Pannou Marií. Lidské já nemůže být Bohem opuštěno
dříve, dokud nenastává jistota, že se při své opuštěnosti zcela
odevzdá Bohu, protože bez něho nebude chtít žít. Vidíme, jakou
zde hraje úlohu lidská vůle. Do posledního okamžiku je svobodná,
kdyby nebyla, celé dílo by bylo bezcenné. Člověk se musí
rozhodnout k prvnímu i k poslednímu kroku. To, co je v Bibli líčeno
jako uložení Pána Ježíše do hrobu, jsou už jemnější dozvuky
konečného odevzdání všeho. Ono doznívá na vyšší úrovni než je
pouhé lidství s odděleným pocitem jáství. Kdyby tomu tak nebylo,
nemusel by být Pán Ježíš uložen po tři dny do hrobu a teprve pak
vstát z mrtvých. Zabalením do pláten a zapečetěním hrobu se už
jen dokumentuje, jaké povahy jsou ty další velmi jemné stupně
odevzdanosti. Nemělo by však smyslu je zde líčit, protože zde už
lidskou vůlí nemůže být nic pokaženo. Jsou to stavy dokonale
trpné. Tak se dají souhrnně určit.
Zopakujme si ještě několika větami celý duchovní vývoj
člověka, znázorněný od začátku církevního roku. Člověk narozený
na světě dostává do vínku hřivny (lidský život a vlastnosti), s nimiž
má hospodařit. Nabývá postupně určitou mravní výšku (očistná
cesta) a bere-li svou cestu k Bohu, jíž je každý lidský život,
uvědoměle, čili jde-li vědomě a záměrně k Bohu, nejen nevědomě,
jako většina lidí, získává četné dary, další hřivny (osvěcovací
cesta), takže mu připadá, že tímto způsobem bude vyrůstat do plnosti věčného života. Ale není tomu tak. Všechny dary bude muset
postupně odevzdat Bohu, i své lidství (mystická smrt na kříži),
protože život věčný není život lidský, není to život stvořený.
Všechno stvořené bylo prostředkem k tomu, aby se ze stvořeného
dostal do nestvořeného.

Bílá sobota
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola ke Kolosanům III, 1 - 4:
Jestliže jste spolu s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře,
kde je Kristus posazen po pravici Boží. Myslete na to, co je
nahoře, ne na to, co je na zemi. Vždyť jste zemřeli, a váš život je s
Kristem skryt v Bohu. A až se ukáže Kristus, náš život, potom i vy
se s ním ukážete ve slávě.

Pokračování sv. Evangelia podle Matouše XXVIII, 1 - 7:
Po sobotě na úsvitu prvního dne v týdnu přišla Marie
Magdalena a druhá Marie podívat se na hrob. A hle, nastalo velké
zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, přistoupil a
odvalil kámen a posadil se na něj. Vypadal jako blesk a šat jeho
byl bílý jako sníh. Strachem z něho se stráže roztřásly a byly jako
mrtvé. K ženám pak anděl promluvil: "Vy se nebojte! Vím totiž, že
hledáte ukřižovaného Ježíše. Není zde, ale vstal, jak řekl. Pojďte a
pohleďte na místo, kde ležel. A hned jděte a povězte jeho
učedníkům: Vstal z mrtvých, a hle, předejde vás do Galileje, tam
ho uvidíte." Hle, pověděl jsem vám to!"
Výklad:
Je zřejmé, že sv. Pavel považuje Kolossany za
znovuzrozené, neboť o nich praví, že vstali z Kristem. Není
pochyby o tom, že byl sám svědkem toho, jak při křtu Kolossanů
sestoupil Duch svatý, a dal tím souhlas, aby byli mezi křesťany.
Sv. Pavel však zároveň dává najevo, že Kolossané ani po svém
znovuzrození nebyli dokonalí. Bylo třeba je napomínat k dobrému,
především k odpoutanosti od světského. Z toho můžeme
bezpečně usoudit, že Kolossané při křtu prošli jen onou první částí
znovuzrození, kterou nazýváme prvním obrácením a která je v
životě Pána Ježíše označena zrozením ve stáji. Zbývalo jen projít
ještě celou cestu až na kříž a ke konečnému vzkříšení, po němž
nebude třeba je napomínat, protože už nebudou schopni hříchu a
připoutanosti. K tomuto cíli sv. Pavel Kolosany připravuje. Praví,
že zemřeli a že jejich život je skryt s Kristem v Bohu, myslí tím, že
jejich věčný, duchovní život, který v nich vzklíčil, je skryt jako v té
době nebyl zjevný Kristus lidem. Utěšuje Kolosany, že Kristus
zjevně přijde a pak se zastkví také plnost jejich duchovního života.
Očekává konec světa doslova. Nám se samozřejmě tento jeho
omyl dnes jeví jako velmi hrubý, ale jak bychom jej vůbec mohli
považovat za omyl, když on v sobě jasně cítil pravdu tohoto
tvrzení. Měl a nosil v sobě neustále jistotu brzkého druhého
příchodu Páně, každá chvíle jeho života, veškerý stav jeho vědomí
mu tuto blízkou budoucnost připomínal. Kristus jej ani na chvíli
neponechával v nejistotě, že přijde, a to brzy, a Kristus ho také v
této naději nezklamal. Pro sv. Pavla si přišel při jeho mučednické
smrti. Sv. Pavel při své fyzické smrti povstával do věčného života
neporušen a věčný. Mohli bychom mu mít za zlé, že pro svůj
ustavičný vnitřní styk s Kristem, pro ustavičně živý slib věčného
života s Ním, ani nepřišel na myšlenku, že míra uskutečnění Krista
bude jiná u něho než u ostatních křesťanů. Zapomněl, jaký dlouhý
vývoj musel prodělat, než byl schopen tak plně žít s Kristem. Snad

se spoléhal na to, že z milosti Boží bude tento zápas jeho žáků
prominut, zůstává pouze jisté, že mu zůstal skryt způsob, jakým
přijde Kristus. Mohl se domnívat, že to bude konec světa, jak o
něm mluvil Pán Ježíš, a mohl zapomenout, že Pán mluvil i tady
symbolicky, protože pro něho, pro Pavla, byl skutečný příchod
Kristův faktem, jehož ustavičný příslib v sobě zažíval. Věděl, že
jen existence nedokonalého těla brzdí plnost jeho soužití s Kristem. Domníval se právem, že v okamžiku onoho příchodu Páně,
všichni vyvolení, právě jako on sám, vezmou na sebe oslavené tělo, které již nebude překážkou ve volném soužití s Kristem. Nemyslete si, že si tolik přeji omluvit omyl Pavlův, když očekával
všeobecný příchod Páně a konec světa. Jde o něco zela jiného.
Abyste věděli, co je to příkaz Boží, jakou má moc, jak dokáže
zmoci člověka, jakou silou je nadáno jediné živé slovo Boží. Když
světsky žijící mladík, později světec František z Assisi, nic netuše
o své budoucnosti a o svém úkolu, se ocitl v polozbořeném
chrámu, Kristus na něho promluvil: "Františku postav znovu tento
chrám!" Tehdy milý František zanechal okamžitě dosavadního
způsobu života a začal sbírat peníze na záchranu chrámu. Jak
velká síla byla ve slově Božím, tak malé bylo vnitřní porozumění,
které František měl. Kristus od něho chtěl, aby postavil svůj vnitřní
chrám. To se potom uskutečnilo až za mnoho let. Sv. Pavel byl arci na mnohem vyšším vývojovém stupni, když klesl u Damašku s
koně a měl zjevení Páně, ale o to byla silnější moc Kristova slova.
Člověk Pavel jí nemohl odolat. Pro nás je to poučení o tom, jak s
jistotou rozeznáme hlas Boží od jiných nižších hlasů. Hlas Boží
má v sobě sílu k uskutečnění. Co Bůh řekne, to se stává nejen
skutečností, ale to nám také dává sílu, abychom to provedli. Sv.
Pavel získal sílu dopomoci svým žákům ke konci světa. Všichni,
kdo se osvědčili, poznali, že sv. Pavel se nemýlil. Zažili v sobě
příchod Páně, konec světa a vstali z mrtvých k věčnému životu.
Proto měl sv. Pavel právo a povinnost napomínat své žáky, aby je
uchoval na dobré cestě, proto měl právo jim slibovat druhý příchod
Páně.
Povstání z hrobu je vrchol možností vývoje, jaký může
prodělat člověk. Určíme si jeho význam zítra na Boží Hod. Dnes
se zastavíme jen u průvodních zjevů, které jsou uvedeny v tomto
sv. Evangeliu. Praví se tu, že při vzkříšení Páně nastalo
zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe a odvalil kámen
na hrobě. Je známo, že umrtvení na tomto přechodu do věčného
života je tak silné, že často jen fyzický otřes, a to opakovaný,
může lidské tělo dostat z jeho ztrnulosti a zdánlivé fyzické smrti.
Toto by měli vědět především příbuzní takového člověka a lékaři,
aby ho nepohřbili za živa. Tady však se líčí vliv anděla. Je zde mi-

mochodem zodpovězena otázka, proč běžní lidé nemohou nikdy
vidět anděla. Co se stalo strážcům, že při jeho objevení padli
omráčeni, by se stalo každému světskému, nebo duchovně
nevyspělému člověku. Už při početí Panny Marie se mluvilo o
zastínění vědomí, tady, protože strážci byli naprosto nepřipraveni
zažít vyšší formu vědomí, se mluví dokonce o jejich omráčení.
Ženy, které přišly k hrobu, přežily zjev anděla pouhým úlekem. Ani
to není obyčejný úlek. Za obvyklého pohybu myslícího principu, při
kterém vnímáme hmotné okolí, není možno se setkat s andělem
ani člověku duchovně vyspělému. Aby se s ním mohl takový
vyspělejší člověk vědomě setkat, musí se aspoň náramně leknout,
tj. zastavit pohyb mysli. Musí se totiž na tu chvíli dostat z vězení
času, ve kterém anděl není uvězněn. Je to vlastně dříve za
duchovního vývoje nabytá schopnost soustřeďovací na vyšší
princip vědomí, nezávislého na ustavičných změnách lidského
vědomí. Není při tom rozhodující, že ženy slyšely hlas a viděly
postavu anděla. Ani jednoho, ani druhého není zapotřebí, aby se
mohly stejně dobře dozvědět, co jim chtěl anděl sdělit. Hlas,
případně tvar, který při tom někdy lidé vidí, jsou jen
zprostředkovací pomůcky, mosty, po nichž se dostává nemluvené
a netvarované vědomí do vědomí mluveného, zvyklého na
spojitost tvarovou. Je to spíše přídavná činnost člověka a jeho
duše, aby se pouhý smysl a obsah přelil do konkrétního výrazu a
stal se lidsky srozumitelnější a tím ovšem také omezenější.
Jakmile se něco takového přetaví do tvaru a zvuku, tatam je všeobsáhlost inspirace. Z nastoupivšího, všestranně spojitého, se
vším souvisejícího vědomí zbude konkretní vzkaz, třebaže ještě
pořád ohromujícího dosahu. Je to ústupek lidské představě a malosti.
Hod Boží velikonoční
Čtení z I. listu sv. Pavla ke Korinťanům V, 7 - 8:
Bratři! Vyčistěte starý kvas, abyste byli novým těstem,
protože jste přesný chléb. Vždyť byl obětován i náš velikonoční
beránek, Kristus. Proto slavme hody ne se starým kvasem, ani s
kvasem špatnosti a nešlechetnosti, nýbrž s přesnými chleby
upřímnosti a pravdy.
Pokračování sv. Evangelia podle Marka XVI, 1 - 7:
Když uplynula sobota, Marie Magdalena, Marie, matka
Jakubova a Salome nakoupily vonných mastí, aby šly pomazat
Ježíše. A záhy zrána prvního dne po sobotě přišly ke hrobu, když
slunce již vyšlo. Pravily si vespolek: "Kdo nám odvalí kámen ode

dveří hrobu?" I pohlédly a uviděly kámen odvalený, byl totiž velmi
veliký. Vešly pak do hrobu a spatřily mladého muže, jak sedí na
pravé straně a je oděn bílým rouchem, i ulekly se. Ale on jim
pravil: "Nelekejte se! Hledáte Ježíše Nazaretského, ukřižovaného?
Vstal z mrtvých, není zde, hle, místo, kam ho položili. Ale jděte a
povězte jeho učedníkům i Petrovi: Jde před vámi do Galileje, tam
ho uvidíte, jak vám řekl."
Výklad:
Běžný výklad zmrtvýchvstání Páně zní: Ježíš Kristus zvítězil
nad smrtí, aby nám dokázal, že i my jednou z hrobu vstaneme, a
to v oslaveném těle na konci světa. Vstaneme však jen tehdy,
uvěříme-li v Kristovo učení a budeme-li žít podle jeho slov atd.
Následují mravokárná poučení o tom, co máme podniknout pro
tuto konečnou spásu. Mluví se o velké naději, kterou nám poskytl.
Tento výklad je logickým dovršením celé soustavy mylných
výkladů. Nejhorší na nich je to, že člověku zavírají cestu k věčné
svobodě, že naruby obracejí celé učení Kristovo, činí z něj pouze
snůšku mravních příkazů, protože z těch už není úniku, od těch už
se nedá níže utéci. Co však dalšího a naprosto nepostradatelného
jest obsaženo v učení Kristově, to se obchází někdy více, někdy
méně vtipně. Když např. přichází k Pánu Ježíši mladík a chce
vědět, jak by dosáhl spásy, dozvídá se, že nestačí žít mravně, ale
že je třeba se odpoutat ode všeho pozemského a nadto
následovat Krista. My víme, kam Kristus šel, na kříž a do nebes.
Oficielně se říká, že to, co radil Pán Ježíš onomu mladíkovi, není
závazné pro všechny. Rozlišuje se mezi tím, co Pán Ježíš radil a
co nařizoval. Nařizoval prý mravní život, ale jen radil k vyššímu
duchovnímu životu. A protože se mravní život považuje za jedinou
následovatelnou složku Kristova učení, přeceňuje se jeho význam,
ctnosti se doslova z lidí ždímají, až toto neuskutečnitelné čistění
se stane pro nevěřícího směšným.
Církev katolická dává aspoň hrstce odvážných křesťanů
možnost, aby plnili i rady Kristovy, aby šli v následování Krista nad
a za hranice ctností. Avšak kolik překážek těmto odvážlivcům stojí
v cestě, když naproti tomu zcela materialisticky smějí chápat vstup
na kříž a do nebes. Za takových okolností většina z nich umírá
podvýživou, sebetrýzněním nebo je vyřazena duševními
poruchami, způsobenými doslovným pochopením jejich boje jako
zápasu mezi Satanem a Bohem. Ptáme-li se pak, kdo je největším
nepřítelem víry v Boha, nezbývá nám než doznat, že jím nejsou
atheisté, ale samotní věřící, kteří mají odpor ke vědění. Víra bez
vědění nedokáže člověka vést až k nejvyšší metě, a jestliže tam

výjimečně jedince dovede, pak jen za cenu strašného utrpení, které málokdo snese a které neláká k napodobení. Atheisté naproti
tomu napadají víru z vnějších pozic, chybí jim náboženská zkušenost, kterou nemohou potřít svou nezkušeností. Jejich námaha se
podobá snaze dítěte poučit dospělé o něčem, s čím nemá ještě
zkušenosti. Proto mají úspěch jen u těch, kdo se nepřesvědčili o
pravdivosti náboženství. A takové vítězství není rozhodující. Ti
však, kdo se sami o sobě domnívají, že věří, avšak tak, že jejich
víra je zavazuje jen k mravnému životu a k ničemu více, podlamují
sílu náboženství zvnitřku, z pozic věřících, z pozic nábožensky
založených lidí. Jsou plni předsudků o vyšším náboženském
životě, protože si myslí, že jejich víra je opravňuje dělat si úsudek
o celém náboženství a o všech jeho rozličných cestách. Kromě
toho jsou velmi nedůtkliví a netolerantní vůči jiným vírám. Nejsou
řídké případy, že bojují proti jinověrcům, a to často pro malicherné
nebo nepodstatné rozdíly ve víře. Nejhorší je, že se nesnaží jít
nad úroveň mravního života, že si nevezmou poučení z rad
Ježíšových mládenci nebo Josefu z Arimatie. A protože jim tedy
zůstává zavřena cesta na kříž, nedokáží se znovuzrodit, to
znamená nikdy nedokáží vědět, co je to věčný život už na zemi,
budou stále odkazovat lidi na posmrtnou spásu a tím představí náboženství nevěřícím jako něco nereálného, mlhavého a tudíž nesprávného.
Proto znovu opakuji, že Pán Ježíš ukázal svým
zmrtvýchvstáním, že člověk má možnost už za svého života na
zemi přerůst hranice svého lidství, že lidství je pouze skvělým
prostředkem k nadlidskému, věčnému životu, který může nastat už
zde na zemi. Pán Ježíš podrobně vysvětlil a svým životem
znázornil, za jakých podmínek se to může stát. Nikdy ne dříve než
po konci světa, tj. po smrti na kříži, jak jsme si ji podrobně
vysvětlili. Poučil nás o všem, co máme vědět, abychom správně
využili onoho několikrát jím nabídnutého prostředku "vezmi svůj
kříž a následuj mne." Přece však by tu mohl vzniknout osudný
omyl, ačkoliv jsme na tu možnost několikrát upozorňovali. Pán
Ježíš chtěl ukázat a ukázal průběh celého vývoje, abychom na
každém kroku věděli, co máme dělat. Avšak nemohl jednou smrtí
na kříži ukázat, že lidské odumírání trvá dlouho, že je to postupný
proces, jako všechno, co už před tím ukázal, i když něco se
vždycky dlouho připravuje a pak se to zdánlivě najednou objeví
hotové v plné velikosti.
Při duchovním růstu se vždycky používá prostředků, které
jsou vhodné jen pro určité vývojové období. Dětskému věku
odpovídá hravá dětská mysl, která by dospělého činila směšným.

Člověk, který do krajnosti využije svého lidství k duchovnímu
rozvoji, musí přestat lpět na svém lidství, jinak by se nemohl stát
vědomě věčným. Jako se dítě musí rozloučit se svými hračkami,
tak dospělý člověk se musí rozloučit se svým lidstvím. Tento
proces probíhá u každého člověka, ať je nebo není duchovně
vyspělý. Nastávají však dva případy: Buď si čas podmaňuje
člověka a lidský život proběhne dříve, než ho člověk použije ke
svému vědomému duchovnímu růstu, nebo člověk pronikne
časem, svěřeným mu pro jeho lidský život a ocitne se se svým
vědomím za ním a stane se na něm nezávislým, svobodným.
Tento ideál růstu ukázal Pán Ježíš Kristus svým životem a
zmrtvýchvstáním. V tomto smyslu nás přišel Kristus spasit. Ukázal
nám cestu k věčnosti, řekl nám pravdu o životě a život sám v celé
jeho věčné náplni. Slíbil, že budeme-li si to přát, vstoupí do
našeho života a bude v něm kralovat, takže my skrze něho
budeme už zde zažívat všechny přednosti jeho vlastní svobody
neomezené časem a prostorem. Stanovil přesně hraniční
možnosti jednotlivých prostředků, které máme volit na této cestě,
zejména pak hranice dobra a zla. Proto po zmrtvýchvstání už
nemohl být nikým křižován, nikým obtěžován, nikým povýšen na
krále nevědomých. Stál nad lidskou úrovní jako vždycky před tím a
jako vždycky potom. Jen si pro nás přišel, aby nám mistrně
předvedl, jak ustavičně pro nás přichází, jak už před narozením
Ježíšovým přicházel pro Abrahama a pro všechny, kteří zapřeli
sami sebe, jak přijde pro všechny, kteří s jeho nepostradatelnou
pomocí dovrší tento sebezápor. To je jeho věčný spasitelský úkol,
který nezačíná zmrtvýchvstáním Pána Ježíše, nýbrž který je tímto
zmrtvýchvstáním ve vší dokonalosti znovu dokázán a dovršen.
Vidím, že by bylo užitečné, kdybych při této příležitosti ve
zkratce zopakoval k čemu nás postupně Kristus vybízí a co nám k
tomu poskytuje, čili jak má ideálně probíhat duchovní vývoj od
začátku až po zmrtvýchvstání.
Napřed nám dává k dispozici své lidství. To je dar, který si
málokdo dovede dost vážit a zhodnotit. Ze všeho, co nám
poskytuje, chce, abychom odvedli další hřivny. Kdo vrátí jen to, co
dostal, špatně hospodařil a ztratí všechno, co dostal. Abychom
nebyli na pochybách, co myslí dobrým hospodařením, ukazuje na
příkladu marnotratného syna, že nejde o to, abychom sobecky
hromadili dary od Boha a úzkostlivě je střežili, nýbrž abychom
ztratili pouhou lidskou důstojnost a za ni nastolili touhu po
otcovském domě. Avšak to jsou už vysoké požadavky. Nikdo
nenabude touhu po otcovském domě, kdo si neověří, že dům ten
existuje. Musí však vědět, jak to má učinit. Bylo by chybné, kdyby

hned chtěl prchat před světem, když ve světě se Bůh neprojevuje
jeho smyslům a rozumu. Má prchnout jen před neosvíceným
rozumem (Herodesem), tj. nemá chtít na rozumu, aby mu podal
důkaz o Bohu. Vždyť rozum je jen odraženým světlem, jako měsíc
má jen odražené světlo od slunce. Kdyby jej neosvěcovalo slunce,
sám by nikdy nezazářil na naší obloze. Rozumějte však dobře!
Malý Ježíšek prchá před neosvíceným rozumem - Herodem - ale
spolčuje se s osvíceným rozumem - sv. Josefem - a se svou
nesmrtelnou duší - Pannou Marií, která jeho lidství zrodila.
Nemohou mu zatím nic jiného poskytnout než bezpečnou
ochranu, a to pro tento stupeň cesty stačí. Pán Ježíš nás tedy
nikdy nevybízí, abychom se stali nerozumní, nýbrž abychom vždy
od všeho, co máme, chtěli jen to, co nám to může dát. Přeceňovat
i podceňovat hodnotu jednotlivých vývojových prostředků se
nevyplácí. Ptáte se právem: Kde však získáme osvícený rozum,
kde se setkáme s věčnou matkou, když známe jen lidskou matku,
která nám předala lidský život? Pán Ježíš na to dává podrobnou
odpověď, my se však dnes spokojíme se zkratkou jeho obrazného
poučení. Řekl: "Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi
jste, a já vás občerstvím." Učení Kristovo je prvním pramenem
moudrosti. Čerpáme-li z něho, opíráme se o osvícený rozum.
Činíme-li to dost velkoryse, velkodušně a odvážně, brzy se dostaví
vlastní osvícení, tak jako apoštolové nabyli sami schopnost léčit,
když následovali Krista. Matka Ježíšova chodila stále se synem.
Ona dala podnět k prvnímu zázraku, ona nám zprostředkuje
důkazy o vnitřních proměnách, které v nás probíhají a převede je
do lidsky srozumitelné podoby. S její pomocí začneme pít víno,
které je lepší než jaké rodí vinice tohoto světa. Nedá se však
zabránit tomu, aby se těmito dary neznásobily lidské možnosti. Je
dokonce nutné, aby se přechodně zvětšily lidské schopnosti. Proto
se člověku ve střední části zdá, že jeho dorůstání do věčného
života bude vypadat tak, jak dosud. Jeho schopnosti porostou, až
přerostou hranici lidství a on se ocitne ve věčném životě. Tak by
tomu mohlo být, kdyby život věčný byl nějaký dokonalý lidský
život a ne dokonalý Boží život, který v žádném případě není
lidský. Proto po dovršení osvěcovací (střední) části cesty musí
dojít ke smrti na kříži, která je tím těžší, čím více darů člověk od
Boha přijal. Proto Pán Ježíš vždy znovu dává za příklad dětskou
prostotu, onen nepostradatelný mezičlánek vývoje, kdy se máme
podobat dítěti, chceme-li vůbec vejít do království nebeského. Dítě
ještě není svázáno se světem oním vášnivým a starostlivým
způsobem dospělých lidí. Bez mezičlánku odpoutanosti od světa
nedostaví se pravá připoutanost k Bohu. Na této cestě dvěma
pánům nelze sloužit, zajisté jednoho bude mít služebník v lásce a

druhého nebude mít rád. Teprve když člověk dokáže opustit svět i
své lidství, vybavené všemi vymoženostmi osvěcovací cesty, tak
jak to ukázal Pán Ježíš při své cestě na kříž a na něm, teprve pak
může trvale vstoupit do království Božího. Pozor však! Ani smrt na
kříži není cílem, nýbrž dočasným, i když nejdůležitějším
prostředkem vývoje. Dokáže-li někdo všechno dát, nic nestojí v
cestě, aby všechno mnohonásobně dostal zpět (viz podobenství o
hřivnách), jak nám Pán Ježíš ukázal svým zmrtvýchvstáním.
Pro koho je však tento vysoký stav určen? Vždyť téměř
nikdo z lidí se nedostane ani na osvěcovací stupeň cesty, kdo
potom zaživa vstane z mrtvých? Pro takového výjimečného
jedince podstoupil Pán Ježíš tak velkou oběť?
Bylo by snadné se vyhnout správné, ale obtížně
srozumitelné odpovědi, kdybychom se odvolali na slova Pána
Ježíše, že apoštolové jsou solí země, čili že osvícených a
spojených s Bohem není třeba mnoho, nebo bychom mohli říci, že
časem, nerozhodno kdy, lidstvo v daleko větší míře než dosud
bude dozrávat k těmto vznešeným úkolům.
Nic z toho není chybné. Proč však téměř všichni jdou širokou, pohodlnou cestou, kterou známe jako světsky žitý lidský život, který Pán Ježíš tak jednoznačně označil za cestu vedoucí k
záhubě, a nikoliv cestou úzkou a trnitou, kterou ukazoval jako
cestu ke spáse?
Pán Ježíš byl velmi náročný, to víme a mnohokrát jsme si to
připomenuli. Kázal cestu, která za jediný lidský život vede ke
spojení s Bohem. Nebylo by těžko dokázat, že ukazoval
prostředky jediného lidského života ke zmíněnému spojení.
Zjednodušil výklad o duchovním vývoji člověka na minimum,
protože kázal i pro nejprostší lidi. Měl ovšem ještě mnoho jiných
důvodů pro toto zjednodušení. Nejpádnější byl jistě ten, že v době
duchovního úpadku je nutné, aby se úsilí o dosažení duchovního
cíle neodkládalo až za hrob. Cíli, dosažitelnému až za hrobem, by
totiž v době úpadku víry teprve nikdo neuvěřil. Velice mu proto
záleželo na tom, aby jeho učedníci dosáhli duchovního cíle už za
svého života. Proto jim sliboval, že nepomine jeho pokolení, dokud
se nestane všechno, co hlásal, tj. konec světa a druhý jeho
příchod. V jeho učení je úplná jednota bez rozporů. Pro všechny
jeho učedníky, kteří mu zůstali věrní, opravdu nastal už za jejich
života konec světa, a všichni rovněž zažili druhý příchod Kristův, i
sv. Pavel, který dlouho věřil ve všeobecný konec světa.
Nuže, potom cesta široká je cestou záhuby v tom smyslu,
že cesta úzká je cestou spásy za jediný život, kdežto širokou

cestou nelze této spásy dojít, to znamená, že při fyzické smrti
světský člověk umírá, nic víc. Proč jen se Pán Ježíš vždycky tak
málo staral o ty, kteří neporozuměli a nevstoupili na cestu spásy
jediným životem? Lidi neosvícené považoval za mrtvé, jindy je přirovnával ke sviním atd. Jak se to srovnává s jeho láskou, kterou
rovněž hlásal?
Obyčejně nám uniká, že Pán Ježíš hlásal jednou důležitou
zásadu, bez níž nikdy nelze na duchovní cestě dosáhnout ani
nejmenšího úspěchu. Nutnost úplné důvěry v prostředek, který
jsme zvolili ke svému vývoji. V duchu pravdy, kterou hlásal, i ten,
kdo se chopí prostředku, který je chybný, dojde spásy, důvěřuje-li
mu a zůstane-li mu věren. Protože všichni, kdo se narodí jako lidé,
nevědomě nastupují cestu k Bohu, dojdou spásy prostředkem,
kterému důvěřují, a tím prostředkem je lidství. Je až dojemné, jak
lidé dovedou sloužit svému lidství. Lidství je to jediné, v co nemohou pochybovat, neboť smysly, city a rozum jim je neustále připomínají v podobě lidského těla a jeho schopností. Lidství, to je
nejuniversálnější prostředek duchovního vývoje. Je důmyslně
zařízen, nelze dost dobře uvěřit, že neexistujeme, když se vidíme,
hmatáme, slyšíme atd. Proto se stále upevňujeme ve víře v
jedinečnost této existence, lpíme na ní, zacházíme s ní, jako by to
byla naše věčnost, náš skutečný a nejvyšší způsob života. Pro tuto bezmeznou důvěru, způsobenou duchovní nevědomostí, tedy
zlem (proto celý svět je ve zlu postaven), jak se praví v Písmu),
dojde se i pomocí lidství spásy, ale nikoliv v tomto životě. Křesťané mluví o očistci, Indové o převtělování. Je nerozhodné, jak si
představujeme pokračování světského života po smrti. Jisto je tolik, že fyzickou smrtí se lidství přelije jenom do jiných kolejí, ale
člověk i nadále je vychováván zlem (nevědomostí), a to tak
dlouho, dokud nepřeváží dobro a duchovní poznání.
Pán Ježíš mluvil k lidem, kteří ztotožňovali své lidství s
tělem, nadaným rozumem, smysly a různými schopnostmi.
Nemohl jim tedy lhát. Musel jim říci pravdu. Zůstanou-li duchovně
neprobuzení, půjdou-li širokou cestou, zemřou. Nebyl však při tom
vůči nim nemilosrdný, protože viděl dále než my, za a před hranice
lidského života. Jejich prostředek vývoje, o němž ani nevěděli, že
jím je - na tom však nezáleželo - tak jako tak je přibližoval pomalu
k Bohu. Pán Ježíš naopak se stýkal s lidmi, kteří velmi milovali
svůj světský život a mezi nimi hledal budoucí učedníky a také je
tam nacházel. Dokazoval tím, že lidská úroveň existence je už
značně vysokou úrovní, že není propastných rozdílů mezi lidmi, že
všichni jsou bratři a kterýkoliv z nich má možnost zdvihnout hlavu
od pozemské hroudy k nebi. Aby se však zajistil rychlejší vývoj

všech, k tomu je třeba, aby se nezastavil ani na spodním, ani na
horním konci. Vzhledem k tomu, že existuje spojitost mezi všemi
bytostmi, a tedy i mezi všemi lidmi, mohli bychom si situaci
tvorstva představit jako nesmírně dlouhý zástup čekatelů před
nebeskou branou. Všichni se pomalu posunují kupředu podle
toho, jak nejpřednější v řadě prochází branou. Vzal-li si Pán Ježíš
za úkol uvádět do brány ty, kteří stojí těsně před branou, vede tím
všechny. Proto mohl o sobě říci, že až bude povýšen, tj. až umře
na kříži a vstane z mrtvých, potáhne všechny. Nikoho nevyňal z
počtu, nikoho nezavrhl, přestože jen hrstku převedl. Všichni však
postoupili kupředu, všechny popotáhl. A uvědomte si, že nám to
pouze dal na vědomí, že tomu tak ustavičně je. Neustále někdo
vstupuje s jeho pomocí do brány nebes. On ve všech, kdo
překonávají hranici lidství, znovu vchází do Božího Království a
tím zároveň všechny táhne kupředu. Je tedy Spasitelem všech,
nejen hrstky těch, kteří toho času dosahují. Je-li spojitost mezi
všemi dušemi, stačí se především postarat o horní konec řady.
Kdo je daleko od brány, nepozoruje tak snadno svůj pokrok jako
ten, kdo jí stojí blízko.
Zdálo by se tedy, že různé směry výkladů, které předvádějí
Kristovo učení jako pouhý souhrn mravních příkazů, nepočínají si
tak špatně, neboť pro větší množství lidí je v této Postile
předkládaný výklad příliš náročný. Není to tomu tak. Tento výklad
je ještě daleko méně náročný, než jaký přednášel Pán Ježíš
zástupům, tj. většímu počtu lidí. Vzpomeňme třebas kázání na
hoře nebo četných podobenství, která blíže lidem nevysvětlil,
přesto však jim vykládal o velmi vznešených, až do nejvyšších sfér
vývoje směřujících zásadách. My tu máme čas provést vysvětlení
těchto náročných myšlenek, a rozhodujícím nám musí být jen to,
zdali je nebo není zapotřebí hlubšího výkladu než dříve. A tu mi
všichni dáte za pravdu, že od dob Kristových značně pokročilo
rozumové vzdělání. Neposkytujeme-li pak možnost většího
pochopení lidem i v náboženství, způsobíme, že se lidé budou od
náboženství odvracet. Převažující přístup k věcem je dnes přístup
rozumový a nikoliv přístup z pozice víry. Tak jsme také pochopili
péči Pána Ježíše o všechny ty, kteří ještě nestojí na horním konci
řady, ale někde níže. Pán Ježíš je přesvědčoval zázraky. Ty dnes
ve stále větší míře uskutečňuje technika a věda. Ty dnes stavějí
na určité rozumové disciplině. Ta je nám tu k dispozici namísto
jiných dispozic lidí ve starověku. Té se musíme chopit a na ní
zbudovat výklad. V žádném případě to nemůže být jen výklad o
mravním smyslu Kristova učení, protože by to byl výklad jen malé
části jeho nauky. Z Písma víme, že Pán Ježíš vysvětloval
apoštolům bližší smysl svého jednání a slov. Dnes už většina lidí

dorostla k tomu, aby se jim dostalo ještě hlubšího vysvětlení než
apoštolům, a tento výklad se bude muset čím dále tím více
prohlubovat, aby nenastal rozpor mezi pokrokem vědy a učením
Kristovým. Zdánlivý rozpor mezi vědou a náboženstvím nastává
proto, že vědecké bádání se rozdrobilo už do značných
podrobností, kdežto náboženství zůstalo u povšechného a velmi
povrchního pochopení svého obsahu. Věda předkládá důkazy o
svých dílčích pravdách, kdežto náboženství se nesnaží přinést
důkazy o své konečné, vše dovršující pravdě. Je potom
pochopitelné, že zatímco věda ohledává podrobnosti na kleci času
a prostoru, ve které žijeme, postrádá čím dál tím více jednotící
pohled na celou klec. A proto je stále více třeba hlubokého
jednotícího pohledu náboženského poznání.
Pán Ježíš svým zmrtvýchvstáním nám ukazuje, jak se dostat
za klec, jak zvítězit nad stvořenou složkou člověka. Tohoto vrcholu
cesty se nesmíme bát a musíme o něm zatím aspoň vědět, vzít ho
na vědomí a počítat s ním ve svém životě. Proto je tato pravda pro
všechny právě tak, jako je Kristus Spasitelem všech a vždycky.
Ještě jednu podrobnost o zmrtvýchvstání Páně. Kdyby jeho
zmrtvýchvstání znamenalo naše zmrtvýchvstání někdy na konci
fyzického světa, kam by se potom zařadilo jeho nanebevstoupení.
Cožpak se marně snažil Pán Ježíš o to, aby nám nesmlouvavě
jasně dokázal, že v témže těle povstává z hrobu, v jakém žil na
zemi, nedává marně vložit sv. Tomáši prsty do svých ran, které
utržil na kříži? Jak dokonaleji nám už mohl dokázat, že zde na
světě máme povstat z mrtvých a že nám bude po takovém
vzkříšení vráceno tělo, přestože jsme měli dojem, že jsme o ně při
mystické smrti přišli. (14)
(Pozn. spisovatele: Doporučuji zde ukončit I. díl Postily, poznámku
čís. 14 nadepsat: "Závěr první části Postily" a nezařazovat ji mezi
ostatních 13 poznámek, nýbrž jako skutečný závěr této části
knihy. Tato část knihy měla totiž dynamickou, vývojovou povahu. Z
druhé části podobný charakter už bude mít jen období Letnic.
Ostatní dílo bude mít jen vysvětlovací charakter.)
(14) Závěr první části Postily
Tento závěr I. části Postily nechť vyjasní některé otázky,
které těsně souvisí s problémem praktického použití
přednesených pouček.
Cesta k Bohu není nikdy pouhou technikou, podle níž by se
dal zařídit život, je především, za stávajícího našeho poznání,

jemným a náročným uměním. Nicméně bylo by možno dát mnoho
technických rad a nebyly by neužitečné. Bylo by dokonce
nesprávné, kdybychom tyto rady opomíjeli. Každý umělec musí
napřed zvládnout techniku svého umění. Kdo ji nezvládne,
zůstane trčet u uměleckých sklonů, ale nikdy se nestane
umělcem, i když třebas má velké umělecké nadání. Naopak zase,
zvládne-li např. někdo techniku malířství, může se stát jenom
dobrým řemeslníkem, nevnese-li do svých obrazů ducha umění,
ten vzácný umělecký spár, podle něhož i mnohý laik pozná, že má
před sebou umělecké a ne pouze řemeslné dílo.
Postila není vhodným místem, na němž by mohly být
soustavně probrány všechny technické poučky o cestě. Už proto
ne, že se tu nepodává soustavný výklad, nýbrž se vybírá z celého
učení, co souvisí s dobou v církevním roce. Nicméně jsme se
snažili vždy o jednotící a nikoliv jen analytický pohled na věc.
Vrhněme takový jednotící pohled na některé důležité stránky
cesty.
Pán Ježíš si vždycky přál, aby se s hřivnou hospodařilo, aby
se nezakopávala. Tím prozrazoval, že člověku je dána svobodná
vůle v rozhodování o tom, co může učinit se svým životem.
Kdekdo však je svědkem toho, že jeho vůle je různými okolnostmi
omezena, a to nejen zevní nedokonalostí a potřebou žít podle
vzoru ostatních lidí, nelišit se od nich podstatně v ničem, ale i
vnitřní nepřipraveností nebo špatným odhadem možností. Největší
naší chybou však je, že četná omezení, o nichž byla zmínka,
kvalifikujeme jako překážky na cestě, zatím co bychom je měli
hodnotit správně jako prostředky, se kterými se nemá počítat jen
jako s omezujícími činiteli, nýbrž i jako s pomocníky na cestě.
Pánu Ježíši vše sloužilo k tomu, aby mohl provést, co chtěl, v
pravý čas přicházely okolnosti, které bychom, pro své chabé
poznání, považovali za omezující, ale které on mistrně využíval k
dosažení cílů, jež si předsevzal. Stále o tom čteme v Písmu, že se
tak muselo stát, neboť o tom tak bylo psáno. Chce se nám tím
dokázat, že i on byl omezen různými zevními činiteli, jako jsme
omezeni my. O nás je také psáno, celé knihy jsou o člověku, o
jeho fysiologických a duševních možnostech, o společnosti,
umění, vědě, politice, zkrátka o všem, uprostřed čeho musí žít.
Nebere-li člověk tuto sounáležitost a spojitost na vědomí a neumíli se dát poučit dynamikou prostředí, ve kterém žije, nedokáže-li se
podívat na všechny tyto činitele jako na své pomocníky, jak nám
radil Pán Ježíš, bude mylně na každém kroku přesvědčován o
tom, že všechno ho omezuje, otravuje, sráží. Nad to v mládí bude
příliš nezralý, než aby se chopil umění žít, jak bychom mohli

nazvat přímou cestu k Bohu, ve středním věku bude zavalen
starostmi a prací, a ve stáří se bude co nejdéle držet činnosti
středního věku a pohlížet dozadu místo vpřed. Vždycky bude mít
výmluvu, aby nemohl zdárně pokračovat na přímé cestě. K těmto
lidem však zde nemluvíme. Pro ty je cesta široká, po které se také
někam dojde, i když zatím jen pod hory a ne na jejich vrcholky.
Promluvme však k těm, kteří už vědomě jdou k Bohu, což ti
nemají potíží, což ti umí správně používat všech daných prostředků a především vůle? Dopouštějí se obdobných chyb jako lidé
světští.
Nejvíce se prohřešují proti zásadě, že dvěma pánům nelze
sloužit. Vraťte se k výkladu tohoto pravidla, navážeme naň. Příklad světského, na nic nadpozemského nevěřícího člověka, je snad
příliš složitý, ale i ten by nám měl být vzorem. Jsou tu však
zvířata, rostliny. To jsou jednodušší příklady toho, co se myslí ve
vyšším slova smyslu službou jednomu Pánu. Zvíře např. ve své
úzké specializaci na prostředí, stravu, pudy, schopnosti, je
příkladem víry v jediné, a to ve svůj způsob života. Tuto víru v
jedinečnost toho, co žiji, jsme nazvali dokonalou službou jedinému
pánu. Z této jedinečnosti a výlučnosti víry je vytrhován člověk,
který se snaží o překročení rámce konečného života. Nemůžeme
chtít od něho, aby dosavadní svou víru okamžitě zaměnil za víru
ve věčnost. Z toho povstávají všechny potíže cesty, a není jich
málo. Ani ten, komu se náhle zjeví pravda (náhlé obrácení), není
ušetřen těchto těžkostí. Po takovém zjevení má sice nějakou dobu
pokoj, ne natrvalo, protože celou pravdu nikdy nepoznal. Jakmile
doroste s ostatními složkami své bytosti do nabytého poznání,
znovu začne žíznit. To je jenom důkaz, že jednou nastoupený
vývoj nelze zastavit. Pán Ježíš nám říká, že buď se můžeme
spokojit s rámcem lidství nebo jej můžeme použít jako účinného
prostředku k tomu, abychom se dostali nad jeho rámec. Ukazuje
nám cestu k úplné svobodě. Spokojíme-li se však s rámcem
lidství, zemřeme jako kterékoliv zvíře, jako kterákoliv rostlina. Není
tím řečeno, že bychom mezi tím neprodělali žádný vývoj, ale je to
vývoj tak nepatrný, že nestačí k rozbití vězení, jemuž říkáme čas,
prostor, děj, lidství apod.
Když už nastoupíme vědomou cestu k Bohu, obvykle se
dopouštíme té chyby, že dary nadlidské chceme naštěpovat
člověku, chceme jimi člověka zdobit, jaksi umocnit a zlepšit. To je
dovoleno po celé cestě očistné a osvěcovací. Ale ani nás nesmí
napadnout, že bychom při tomto způsobu počínání mohli dojít
věčného života. Proto nám musí být přímo znemožněno, abychom
tím, co patří Bohu, odívali stále jen člověka. Dávejte, co je Božího,

Bohu. Toto důležité pravidlo musí umět člověk chápat stále plněji,
podle míry svého poznání. Čím dále, tím více poznáváme, co je
od Boha, a ruku v ruce s tímto poznáním to také musíme Bohu
dávat. Jinak nastává krutě pociťovaná nerovnováha, která se jeví
jako vnitřní umírání, jako velká duševní krize. Kdo si myslí, že nic
nemá od Boha, nemusí mu nic dát, kdo však ví, že od Boha něco
dostal, ten s tím musí hospodařit, ale ne pro člověka, ale pro
hospodáře, který mu to svěřil, pro Boha. Vždyť on jednoho dne
přijde a zeptá se, jak naložil s hřivnou, o které ví, že mu byla dána
jen proto, aby s ní hospodařil. Kdo se ocitl na vyšším vývojovém
stupni, na cestě osvěcovací, ten při nejmenším začne jasně
rozlišovat, co mu bylo dáváno před tím jako ostatním lidem, tj.
všechny dispozice k lidskému životu, a co je mu dáváno navíc, co
jiným lidem není dáno. Má možnost jasně poznávat, která hřivna
je mu dána navíc. Měl by si zároveň uvědomit, že kdyby bylo
zůstalo u čistě lidských darů, nebyl by musel z nich skládat
zvláštní účty už během pozemského života, nýbrž až v hodině
fyzické smrti a jenom výjimečně v některých zvlášť těžkých
chvílích života už dříve. Jestliže však přijal cokoliv navíc, vzal na
sebe jho, úkol, se kterým se bude muset vypořádat už během
pozemského života. Jeho život se stal sice plnějším, než je život
ostatních lidí, ale také náročnějším. Na osvěcovací cestě se může
těchto darů použít několikerým způsobem:
a) Buď jimi působit na osvícení ostatních,
b) nebo k vlastnímu duchovnímu pokroku,
c) nebo k obojímu zároveň.
Všem těmto případům můžeme říkat hospodaření se
svěřenou hřivnou na rozdíl od případu, kdy danou hřivnu
zakopáme, tj. přehlédneme, nijak nevyužijeme. Těchto případů je
velmi mnoho. Řekl bych, že Pán Ježíš chtěl vystihnout i jejich
počet, když ve svém podobenství o hřivnách jmenoval tři lidi.
Jeden z nich hřivnu zakopal, nehospodařil s ní ze strachu před
majitelem. Především strach je činitelem, který zabrzdí mnohý
slibný pokrok.
Promluvme si však o různých způsobech hospodaření s
hřivnami. Tři naznačené způsoby jsou všechny dobré, ale každý z
nich má jiné následky a průvodní těžkosti.
Ad a) Většina těch, kteří obdrží nějakou hřivnu navíc,
začnou s ní působit navenek. Není divu. Jejich duševní stav po
takovém objevu se podobá radosti člověka, který našel perlu a pln
štěstí sezval všechny sousedy, aby se s ním radovali. V krajním

případě mohou tyto radovánky nabýt takových rozměrů, že v nich
promarní celou perlu a nemá zase nic (ovšem zdánlivě).
Ad b) V druhém případě ten, kdo dostane hřivnu, zřejmě
pocházející od Boha, naloží s ní tak, jako žena s kvasem.
Zamíchá jej do svého těsta, až zkvasí všechno. Také v krajním
případě, zamíchá-li všechen kvas, přijde o něj, tj. použije-li darů od
Boha jen pro svůj vnitřní růst, způsobí jej, ale zůstává otevřenou
otázka, jak potom naloží s tímto vnitřním růstem. Symbolicky řečeno: těsto může překvasit, může se dát včas upéci, může a
nemusí se sníst.
Ad c) Pán Ježíš doporučoval používat Božích darů jak pro
vnitřní růst, tak i pro poučení ostatních, zpočátku však převážně
pro vnitřní růst vlastní, později, s postupujícím poznáním, stále
více pro poučení ostatních.
Bylo by však jistě velmi nemilosrdné, kdyby člověk se mohl
libovolně jednostranně vyvíjet. Mohl by zmařit výsledek vývoje,
přestože se snažil o to, aby správně s hřivnou hospodařil. Proto
okolnosti, které zdánlivě působí zvnějška, korigují jeho výstřelky.
My už víme, že celý zevní život člověka, celý jeho tzv. osud je
odrazem, symbolem jeho vnitřního stavu a vývoje, není náhodný,
ani osudový, tj. neřiditelný. Právě naopak: Všichni lidé si sami
připravují prostředí, ve kterém žijí. Pokud to činí záměrně, je to
všem nám srozumitelné, např. výstavbou, technikou, zákonodárstvím, politikou atd. Ale oni si připravují prostředí především svým
vnitřním, na nižším stupni mravním založením, na vyšším stavem
své mysli, jejími schopnostmi, jejím dosahem. Tak např. umělec,
který má něco navíc oproti ostatním lidem, vytváří si prostředí,
které odpovídá jeho uměleckým sklonům. Nábožensky založený
člověk, pokud se dostal svou modlitbou za hranice mluvené
modlitby, nedokáže mluvit a myslet jako lidé, kteří této schopnosti
nenabyli. Proto ztrácí všechny přátele, kteří nemíří za stejným cílem, i ve svém zaměstnání zaujímá změněný poměr ke
spolupracovníkům, ale je ještě dalek toho, aby si záměrně vytvořil
prostředí, které odpovídá jeho růstu. Chybí mu při tom ještě
spojující jednota pohledu, pomocí níž by poznal nutnost toho nebo
nepotřebnost jiného (jako Pán Ježíš poznával), a proto naráží
mnohdy bolestivě na prostředí, ve kterém žije.
Je třeba připomenout, že každý, kdo dostane nějakou
hřivnu tak, jak je naznačeno v podobenství, vědomě, ne
nevědomě, jak užívají ostatní lidé svého života jako něčeho
samozřejmého, každý takový člověk musí vydat počet ze svého
hospodaření. Bylo by ovšem bláhové očekávat, že se to stane v

nějakém jednorázovém soudu tak, jak tomu bude na konci světa,
tj. na konci vývoje. Na osvěcovací cestě vydává člověk počet z
přijatých hřiven jednak soustavně, že je vystaven zkoušce
prostředím, ve kterém žije, jednak v určitých intervalech, jak
dochází k poruše rovnováhy mezi nitrem a skutkem. Je to vlastní
postupné vycházení z lidství, které probíhá někdy prudčeji, někdy
pomaleji. Všechno je způsobeno postupem osvěcovaného,
přestože se to jeví jako trest shůry nebo nátlak zvnějška. Zde si
můžeme uvést jen několik příkladů, na víc nám rozsah poznámky
nestačí.
Dostane-li např. někdo dar vyššího stupně modlitby, může
se stát, že v ní bude prodlévat neúměrně dlouho získanému stupni
modlitby (případ b) apoštol Petr chtěl umýt při poslední večeři
nejen nohy, ale celé tělo, třem apoštolům se zalíbilo na hoře Tabor
při proměnění Páně). Má to dva následky: odcizí se zevnímu
světu, takže si bude zošklivovat stav mysli mimo modlitbu, zevní
činnost, světské řeči atd. To ho přivede do konfliktu se zevním
světem. Rozpor se vystupňuje tak daleko, že ztratí klid potřebný
pro modlitbu, takže nesplní podmínky pro pokračování v ní. Při
malé míře kritičnosti a osvícení si to bude vysvětlovat tak, jako že
byla odňata propůjčená milost, tj. dar vyšší modlitby. Žije-li v
takových podmínkách, že nemůže dojít ke konfliktu se zevním
světem, urychlí vnitřní umírání tak, že nastane nerovnováha mezi
poznáním a vnitřním stavem umírání, a tato duševní nepřipravenost způsobí strach, který jej zabrzdí a vrhne zpět. Některé dary lze však nabýt aniž by se potřebovalo do značnější míry
vnitřně umřít. Proto se při jejich nabytí nedostaví strach a nestane
se přirozeným regulátorem rovnováhy. Tak např. téměř jakákoliv
duchovní schopnost, zvlášť dar léčení nebo slova, může být
sdělen vyspělejším jedincem žákům. Pak žák získá dar bez
potřeby vnitřního umírání, a tedy i beze strachu. Jmenované dva
dary jsou však určeny pro užití navenek, pro úkoly mimo vlastní
nitro. Správný učitel předává tyto dary jen tehdy, když má před
sebou žáka, který je pln lásky, a když je naděje, že uplatňováním
lásky její síla se ještě zvětší. Pak se stane regulátorem rovnováhy
právě láska. Jejím praktikováním navenek roste i její potenciál
uvnitř. Předá-li však učitel žáku schopnost vyššího způsobu modlitby, poskytl mu možnost jednostranně se rozvíjet vnitřně. Vnitřně
nepřipravenému žáku však není možno předat takový stupeň
vnitřní modlitby, který přesahuje jeho stávající míru připravenosti.
Proto apoštolové při hlasu Božím padli na tvář chvějíce se
strachem, proto byli omráčeni strážci Ježíšova hrobu při jeho
zmrtvýchvstání. Kdyby se učitel snažil předat žáku takový stupeň

modlitby, který si vyžaduje značný stupeň vnitřního umírání, způsobil by fyzickou smrt žáka.
Řekli jsme si však, že všechny dary až na určitý abstraktní,
vyšší stupeň lásky, nepostřehnutelný z úrovně osvěcovací, je třeba na konci, ještě lépe řečeno do konce osvěcovací cesty odevzdat. Jinak by nemohla nastat mystická smrt a po ní trvalé spojení s
Bohem. Regulátory odevzdávání darů, uplatňovaných navenek,
jsou převážně zevní okolnosti, jejichž působení nakonec přejde do
vnitřních duševních stavů, kdežto regulátorem odevzdání darů,
uplatňovaných vnitřně, jsou vnitřní stavy, které nakonec vyústí do
zevních okolností a poměrů. Aspoň po jednom příkladu na tyto
dvě možnosti úprav rovnováhy:
Získá-li někdo např. dar slova, tj. dar určený pro použití
navenek, může si při tom zachovat dualistický způsob poznávání
světa, jinak řečeno nemusí vnitřně umřít. Poznáme snadno, že
vnitřně neumřel. Chápe celý rozvoj jako boj dobra a zla. I když
třeba chápe, že jsou to partneři svorně pomáhající vývoji, cítí se
dobrem povznášen a zlem deptán. Osobně na něj zlo působí deprimujícím způsobem. To je forma, jakou je veden k vnitřnímu
umírání. Je vychováván zlem všeho druhu, zprvu přistupujícím k
němu zdánlivě zvnějšku. Kde zasel, odtamtud sklízí reakci. Avšak
čím více se blíží konec osvěcovací cesty, tím naléhavěji tlačí na
pokrok též nitro. Tento tlak a s tím konec osvěcovací cesty se dá
sice uměle oddalovat, ale ne do nekonečna. Kdyby mu např. bylo
dopřáno, aby pořád používal daru slova navenek, podařilo by se
mu přebývat neustále na osvěcovací cestě a nikdy by vnitřně
neumřel. Pak ale zevní okolnosti musí k němu být milosrdné, když
sám nechce rozumět svému dalšímu duchovnímu vývoji. Měl jsem
možnost zpovzdálí sledovat jednoho skvělého náboženského
kazatele, mimochodem Přemysla Pittera, který byl v pravém slova
smyslu zároveň člověkem milujícím, přitom bystrým, schopným
převádět dobré myšlenky do skutků. Po první světové válce došlo
u něho k prvnímu velkému zklamání, a to politikou. Záhy
zanechává aktivní politické činnosti a věnuje se výchově
zanedbané mládeže v Praze na Žižkově, kde zakládá s velkými
oběťmi Milíčův dům. Tehdy už stojí jednoznačně na poli
náboženském. Je to jeho poslední útočiště čistoty a vznešenosti.
Koná každou neděli kázání, která jsou mistrovským projevem daru
slova. Je však zklamán účastí lidí a účinkem svých slov. Účinek je
nad očekávání malý. Mnoho si sliboval od skončení druhé světové
války. Domníval se, že přijde vlna duchovního nadšení. Dostavil se
pravý opak. Musel zanechat svého díla a emigrovat. To je skvělý
příklad, jak byl tlačen zevními okolnostmi, objektivní situací, na níž

nemohl mít vliv, k tomu, aby se stáhl do svého nitra a dokončil tam
vnitřní umírání. Znal jsem jeho způsob myšlení. Vím, jak byl proti
vnitřnímu uskutečnění probíhajícímu na úkor uspokojení světa,
který viděl vedle sebe strádat. Tady se dá vidět, jak objektivní
vnější poměry postihly tohoto velikána jinak než ostatní lidi. Co se
nepoučenému pozorovateli jeví jako nemilosrdné a nevděčné, to
působí fakticky blahodárně na vnitřní růst vyspělého jedince.
Vždycky mi zatanou na mysli slova sv. Františka Saleského: malý
plamen ve větru hasne, silný se ještě více rozdmychá. Člověku,
který si toho nezaslouží, aby pro jednostranné pochopení vývoje
musel zůstat stát, musí být milosrdně odňat prostředek, kterým
posiloval svůj jednostranný vývoj. Nezáleží na tom, že to pociťuje
zprvu jako křivdu, že se cítí zbaven svobody. To je pocit pouze
relativně správný. I tento omyl stává se tak prostředkem k
rychlejšímu vnitřnímu umírání. Vnitřně nepoučený svědek
Pitterova případu, by všechno co se s ním dělo, považoval za
zcela přirozené a vysvětlitelné na úrovni hmotných a
myšlenkových vztahů. Užasl by však, kdyby si mohl ověřit, jak
zevní události přesně odpovídají vnitřnímu růstu jednotlivce, který
se nachází na osvěcovacím stupni. Zjistil by, že člověk se sice
narodil do určitých objektivních podmínek života, různě jich však
využil, různě jednal podle svého přání. Jestliže se jeho přání
vymykala z rámce, který zastávala většina, byl nucen se nějak
většině přizpůsobovat nebo rezignovat na veřejné provádění svých
odlišných záměrů. To je případ všech lidí, obdařených
výjimečnými dary. Jsou do určité míry odkázáni na vnitřní
realizaci, jsou nuceni vnitřně umírat. Jsou uměle vyváděni z omylu,
že dar je jim dán proto, aby jej v plné míře uskutečnili navenek již
ve stavu pouhého osvícení a ne ještě spojení. Člověku nemůže
být dopřáno, aby do nekonečna vzrůstalo jeho osvícení, protože
kdyby tomu tak mohlo být, zaměnil by prostředek - osvícení - za cíl
- spojení. Přestal by stát o Boha. V tomto ohledu nám nemůže být
dána úplná svoboda. Všechno se vyvíjí ke spojení s Bohem, čili
jak řekl sv. Jan: Celý svět v těžkostech ku porodu pracuje, dokud
ze sebe nezrodí Krista. Ještě dokonaleji nám totéž ukázal Pán
Ježíš na kříži. Křesťanstvo sice správně pochopilo, že bez kříže
není spásy, ale pohodlně přestalo toužit nést každý den svůj kříž a
opřelo se bez hlubšího porozumění smyslu smrti o kříž Kristův. Ani
Kristus, jak řekl správně Angelus Silesius, nedokáže nikoho spasit
proti jeho vůli.
Stav spojení s Bohem se liší od stavu pouhého osvícení v
tom, že osvícení je převzetí nějaké hřivny, daru za tím účelem,
aby člověk ukázal, zda dokáže hospodařit v malém a nabyl
představy o stavu spojení a tedy i touhy po něm, kdežto stav

spojení je především trvalé vědomí sounáležitosti a závislosti
osobního vědomí na vědomí Božím, je to trvalé vycházení z
podstaty Boží. Pán Ježíš, jednak svou smrtí na kříži, jednak
podobenstvími, dokonale vyjádřil, kdy k němu může dojít. Teprve
tehdy, když přechodný správce hřiven všechny odevzdá majiteli
statku, ne dříve. No, a toto odevzdání hřiven, to je mystická smrt.
K ní každého vychovává i ten nejsvětštěji žitý život.
Schyluje-li se osvěcovací cesta ke konci, tvrdě na osvíceného doléhají zevní okolnosti a mění se v neméně těžké duševní stavy, nebo naopak tvrdě doléhají duševní stavy a mění se těžké zevní okolnosti podle toho, ze které strany jednostranně se vyvíjel. V
obojím případě je nucen opustit osvěcovací cestu (Pán Ježíš se
už nemohl spolehnout na své apoštoly - dary) a dát se na cestu
spojovací, postavit se odvážně tváří v tvář mystické smrti.
Mnohokrát jsme už narazili na problém rovnováhy mezi
vnitřním a vnějším životem, jehož vyřešení jsme označili za velmi
důležité pro plynulý bezporuchový vzestup. Zkušenosti říkají, že
dokud existuje rovnováha mezi vnitřním a zevním životem, dotud
se obejde veškerý vývoj bez krizí, bez stagnací a rozporů.
Vnitřním životem myslíme způsob modlitby a míru poznání.
Vnějším životem zase uskutečňování poznaného v životě. Zdálo
by se tedy, že popud správného jednání by měl vždycky vycházet
z vnitra. To však je možné až na spojovacím stupni, nikdy ne
dříve, protože poznání nikdy před tím nemá tak rozhodující
postavení. Ideální jednání na nižších stupních je takové, že
člověk, který se setkává v zevním životě s narůstajícími potížemi,
neměl by prostě usuzovat, že těžkosti jsou způsobeny jen
chybným jednáním, ale měl by se snažit odstranit chyby ve svém
vnitřním růstu, v míře a druhu používaných vnitřních prostředků
vývoje. Kdyby se např. někdo na očistném stupni snažil o čistotu
života a stále by neměl dost sil, aby ji do jisté míry uskutečnil,
marně by se snažil zmnohonásobením úsilí stát se lepším. Jeho
úsilí by mělo jediný účinek, že by vyčerpal na očistném úsilí
všechny své nejlepší síly a ztratil by z dohledu konečný cíl. Přizveli však na pomoc modlitbu a spolehne-li se do určité míry na
pomoc Boží, otevře se moci Boží a brzy bude moci zažít první
osvícení, které mu pomůže vyřešit dosud neřešitelné problémy,
pokud se mu naučí rozumět a pokud se ho naučí poslouchat, i
když mu nebude plně rozumět. Na očistném stupni jsou téměř
všichni lidé a téměř nikdo nepřekročí za celý život očistný stupeň.
Především proto, že se o to nesnaží, že neznají nebo neuznávají
duchovní cíle. Pokud je znají a uznávají jejich potřebu a přesto se
nedostávají výše, je to proto, že se nechápou dost velkorysého

prostředku, jímž by se dostali kupředu nebo se jim nepodaří najít
prostředek, kterému by dostatečně věřili. Nepřejdou-li při tom přes
úroveň nepravosti v malém, budou pořád nepraví ve velkém a
proto jejich pokrok zůstane bezvýsledný. Obyčejně nebývají
schopni účinně a soustavně se modlit. Proto bývají sužováni
zevními poměry. Z toho je sice vidět, že nevytvořili rovnováhu
mezi modlitbou a úrovní zevního života, čili že zevní život
předbíhá modlitbu, ale je také zřejmé, že už nejsou tuctovými
případy, že už míří někam dále. Není-li už jejich předností
modlitba, kdyby si aspoň předsevzali nějaký soustavný způsob
odosobňování, kterým by doplnili účinnost modlitby, dostali by se
nad úroveň očistnou. Kdo však se sice chápe soustavné a vyšší
formy modlitby, ale při tom nedokáže přestat žít malicherným
životem, nepřestane z malicherností dělat problémy a nepřestane
si být sám středem zájmu, ten nemá nejmenší naději, že se
dostane za hranice tohoto stupně. Nezapomeňme, že duchovní
cesta od samého počátku je cestou ze sebe a od sebe k Bohu.
Proto má na ní daleko větší čáku na vítězství ten, kdo je schopen
se obětovat pro jiné, kdo není zištný. Dále má velkou naději
každý, kdo se dovede pro cokoliv nadchnout a jehož nadšení hned
neopadá. Proto vědci, umělci, lidé vášnivě čemukoliv oddaní a
obětaví pracovníci všeho druhu, pokud nemají zakořeněné
předsudky proti cestě, mají daleko blíže k Bohu než ostatní lidé.
Přechod mezi očistným a osvěcovacím stupněm bývá
poznamenán velkými krizemi, které jsou způsobeny jednak tím, že
způsob modlitby už neodpovídá dosaženému stupni a také
myšlení a jednání ulpívá na starých formách. Velkým problémem
zůstává jak porozumět osvícení, které se už dostavuje, je však
velmi nejasné a spíše přesvědčující svou existencí než obsahem.
Protože lidská vůle stále klade osvícení ještě příliš velký odpor,
dostavuje se osvícení zprvu hlavně jen ve snu v podobě
symbolických snů. Napřed jsou to pouhé reminiscence na to, co
se v té době stalo a čím člověk žije. Tu by bylo dobré, kdyby si
člověk dovedl najít nějaký kód pro rozluštění svých snů. Není to
tak těžká věc, protože obrazy zásadní povahy se ve snu opakují.
Vychází se nám vstříc, abychom rozluštili poučení v obrazu skryté.
Proč musíme být vedeni jen a jen symboly? Protože celý život má
povahu pouhého symbolu věčného, tj. pravého života, protože
vůbec ještě nežijeme nesymbolickým životem, všechno chápeme
jedině v dějových obrazech. Celá věčnost se nám promítá v čase
a v prostoru, jedině odtamtud je tedy k ní přístup. Věčný život, to
už není děj. Život v čase je spojkou mezi tupou bezdějovostí
kamene a všeobsažnou bezdějovostí věčnosti. Nejde tedy na
počátku o nic jiného, než abychom rozluštili děj vlastního života,

zjistili, jak nás vede ke věčnosti, co se skrývá za pouhým dějem.
Klíč k tomuto pochopení je u většiny lidí právě ve snu, do něhož
nemůžeme tolik rušivě zasahovat svou vůlí a proto nám může v
daleko větší míře zobrazit objektivní pravdu než život v bdělém
stavu. To ovšem platí jen o začátku cesty. Později tomu musí být
opačně a sen jako vodítko musí odpadnout. Neodpadne-li dlouho
a drží-li si svou funkci, je to nezdravý zjev. Je to svědectví o tom,
že buď člověk nerozluštil význam snu a musí se tomu učit, nebo
nepřevedl symboliku snu do symboliky denních událostí a chápe
jen sen a ne denní skutečnosti, a proto nemůže být veden
událostmi kolem sebe, nýbrž jenom snem. Ideálem je rozumět
událostem jako jim rozuměl Pán Ježíš a zařídit se podle nich,
umět z nich vyčíst, co máme dělat i ve svém vnitřním životě. Pak
se celý život stává prostředkem, pomocí něhož mohu překonat
dějový způsob života.
Na osvěcovacím stupni je toto porozumění lidskému životu
absolutně potřebné. Přesto se dá bez něho poučit na celém
osvěcovacím stupni, ale má to za následek, že člověk je událostmi
strkán, ba tlučen. Toho nebylo na cestě očistné, protože tam ještě
nešlo o překonání lidství. Na každém stupni vývoje je třeba dospět
k vyššímu stupni sebepoznání a vyvodit z toho důsledky. Na cestě
očistné nutno aspoň vědět, jaké prostředky mám po ruce, abych
se dokázal chopit těch nejcharakterističtějších vlastností, těch
schopností, které dokáži dovést k určité dokonalosti. Z těchto míst
potom na osvěcovací cestě mohu očekávat osvícení a přechod
některé vlastnosti lidské na vlastnost nadanou nadlidským
obsahem. Prostředkem osvícení je mi potom právě tato vlastnost,
a ne už sen. Ona se stane zdrojem osvícení a nejpotřebnějším
pomocníkem. Modlitba se musí nutně dostat za hranice mluvené
modlitby. Vhodným přechodem k takovému nemluvenému stupni
modlitby může být např. střelná modlitba nebo modlitba
zjednodušená na pouhé volání. Nedovedu si představit, že by na
osvěcovacím stupni právě modlitba neměla charakter osvěcovací,
tj. že by nebyla zdrojem poznání. Je však zcela běžným
nedostatkem tohoto stupně, že kromě modlitby nic, co přichází
zvnějška, není stejně mocným zdrojem poznání. Poznání z
modlitby se nepřenáší vlivem zakořeněných předsudků člověka do
poznávání skrytého smyslu celého života. Z toho vzniká největší
rozpor a nerovnováha na tomto stupni. Člověk stále jedná
neosvíceně, následkem toho se cítí stále nesvobodným, nebo
dokonce stále více se cítí nesvobodným a jedině na vrcholu své
modlitby se cítí svoboden. To ovšem bude znamenat kruté vnitřní
umírání, pokud vůbec se dokoná. Naopak, kdyby člověk dosáhl
toho, aby Bůh k němu směl mluvit skrze všechno, byl by přechod

do spojovacího stupně dokonale připraven, smrt na kříži by byla
lehkou záležitostí. Obraz, symbol tohoto světa, by odpadl jako
pouhá skořápka, kterou fakticky také je.
Vidíte, že se opakují stále stejné chyby. Na přechodu ze
stupně očistného do stupně osvěcovacího jsme nedokázali
inspiraci snovou převést do inspirace životem, na přechodu ze
stupně osvěcovacího na stupeň spojovací nedovedeme se
vyklovat ze skořápky lidského života.
Velmi důležitou úlohu na celé cestě hraje vůle, respektive
způsob jejího užití. Na počátku cesty je bezpodmínečně nutné,
aby si člověk přál aspoň to, co je schopen považovat za dobré.
Nemusí a většinou to ani nemůže být hned nejvyšší ideál. Zprvu
může toužit po sebezlepšení z pouhé sebelásky, aby se sobě líbil.
Toto zalíbení sama v sobě během očistné cesty pomine, protože
člověk pozná, že není schopen vlastními silami přejít přes určitý
stupeň mravní dokonalosti. Čím dříve k tomuto závěru přijde a
neztratí při tom touhu po sebezlepšení, tím lépe. Vidíte, že na
cestě očistné celkem bez následků je možno zaměňovat
prostředek za cíl. Taková záměna se však stává čím dále tím
těžším břemenem. Kdyby např. někdo na osvěcovacím stupni, jak
jsme si už řekli, lpěl na tom, že bude pořád působit svým darem
navenek, dospěl by nejen velkého zklamání, ale musel by být
násilím vytržen z tohoto způsobu jednání. Jeho zkušenost je příliš
vzácná, než aby se jejím uplatňováním směl trvale usadit na
osvěcovacím stupni. Bude mu umožněno, aby se dostal dál i proti
vůli jeho lidského já. Vždyť na osvěcovací cestě už musí lidská
vůle ustupovat do pozadí. Ještě je zapotřebí, aby člověk pojal
ideál spojení s Bohem, ještě mu je dovoleno, aby pomocí téže
vůle dary, kterými byl vybaven, se dostal na konec osvěcovací
cesty, pomáhal jiným a pro samou pomoc na dlouhou dobu
zapomněl na cíl nebo dokonce zavrhl spojení s Bohem. Pak je mu
však ukázáno, že svou vůli musí zaměřit jinam, že je na čase, aby
pojal jediný cíl - spojení s Bohem. K tomu by mu měla výtečně
pomoci jeho modlitba, pokud ji nezanedbával a dospěl s ní na
příslušnou, stupni darů odpovídající výši. Modlitba totiž zde má
nabýt takové vlastnosti, že vzbuzuje potřebu žít věčně, potřebu
nad všechny ostatní potřeby. Začíná to nadpřirozenou poutaností
a končí to přechodným stykem se svou nesmrtelnou podstatou.
Tady hraje lidská vůle zvláštní roli. Dlouho člověku trvá, než se
naučí zacházet s vůlí tak jemně, jak mírně jedná duch Boží s
člověkem. Vůle Boží se nám jeví jako neodolatelné tažení,
objevíme-li ji, vůle lidská se má tady jevit jako jemná, všechno
mimo Boha pomíjející pozornost neoděná slovy. Čistá bezeslovní

vůle, čisté nazírání nebo čisté lpění. Je to především, a toho si
buďme vědomi, dokonalý odvrat od sama sebe.
Tady mi mnozí dobří pracovníci tvrdí, že tohoto stavu vůle
se bojí. Už dříve si stěžovali, že kdyby se takto zaujali pro Boha,
že by nebyli schopni vykonávat své světské povinnosti. Takovým
tvrzením, které ovšem odpovídá jejich zkušenosti, jen potvrzují, že
nezjednali rovnováhu mezi svým vnitřním životem a skutky. Kdyby
ke spojení s Bohem nebylo třeba lidské existence, nikdy bychom
se nenarodili jako lidé. Narodili jsme se jimi, abychom se pomocí
lidského života ocitli v náruči Boží. A co je to lidský život, ne-li jeho
lidské myšlení a jednání. To jsou přece naši nejpřednější
pomocníci ke spojení. Dá se jít jednostranně, např. stupněm
vnitřní modlitby předstihnout stupeň myšlení a jednání. V tom
případě vyšší stupeň modlitby překrývá naše jednání, dominuje
mu, převyšuje ho, činí ho v našich očích zbytečným a malicherným. Je však méněcenným a malicherným ne svou
podstatou, nýbrž jen proto, že nedosáhl stupně modlitby. Bude
třeba zrevidovat kvalitu činnosti, zda odpovídá a neodporuje stupni
dosažené modlitby. Především bude třeba používat veškerého
života stejně jako modlitby. Je to jeden z nejškodlivějších
předsudků, že lidský život není základním nepostradatelným
prostředkem k dosažení stavu spásy. Ať je jakýkoliv, vždycky
bezpečně, byť i pomalu, přibližuje člověka k věčnému životu.
Všechny speciální prostředky, jako je např. modlitba a odříkání,
mohou vést daleko rychleji k témuž cíli, ale také nemusí vést
nikam, nejsou-li správně pochopeny a prováděny. Život lidský však
musí vést každého kupředu. Proto není nic přirozenějšího, než že
náš život mimo modlitby je pokračování téže cesty, kterou jsme
nastoupili v modlitbě. My máme sice víru v život, vážíme si jej,
máme jej rádi, ale nevěříme, že je to nejmocnější prostředek k
poznání věčného života, už proto, že z věčnosti neustále vyplývá,
že je s ní v ustavičném tajném spojení. V tomto bodě je už naše
spojení dokončeno. Bohužel, je to spojení shora dolů, a na nás se
jen chce, abychom se po tomto žebříku dostali zpět, zdola nahoru,
nic víc. Vždycky však po tomto a nikoliv po jiném žebříku.
Nepomůže nám, že vyřešíme všechny problémy modlitby.
Modlitba je jen jedna stránka života. Všimněte si, že Pán Ježíš
ukazoval cestu celým svým životem nejen modlitbou, nejen
některým osamoceným prvkem života, třebas odříkáním. Na
osvěcovací cestě se musí proto definitivně skoncovat se službou
dvěma pánům, se službou lidskému životu jako prostředku
sloužícímu člověku a na druhé straně uvnitř tohoto života se
službou Bohu nějakým odříkáním nebo modlitbou. Nutno docílit
jednotu vůle ve veškerém počínání. Má být totožná s vůlí, kterou

projevujeme při modlitbě. Pak nebude rozporů mezi modlitbou a
zevní činností, pak stupeň modlitby nebude podlamovat naši činnost. Přestaneme hledět na modlitbu jako na něco výjimečného a
na ostatní život jako na něco podřízeného, podřadného.
Zde berme na vědomí dialektiku samotné cesty k Bohu.
Zpočátku bylo chvályhodné, že jsme si dovedli najít nějakou
vlastnost jako prostředek, který nás měl především posouvat
kupředu, měli jsme mu věnovat veškerou důvěru, daleko větší než
čemukoliv jinému, řekl bych důvěru výlučnou. Jen tak jsme mohli
prorazit krunýř své nevědomosti. Počínáme-li si správně,
představuje-li zvolený prostředek representativní prvek našeho
života, využíváme-li jeho přirozené spojitosti s ostatními složkami
života, přejde úroveň tohoto prostředku do úrovně ostatních
složek. Není zapotřebí, aby ostatní složky se vyrovnaly úrovni
předem použitého prostředku, ale aby mezi nimi zůstala, nebo
byla-li přerušena, aby byla navozena organická spojitost. Je
pochopitelné, že poznáme-li moc modlitby, jsme schopni
podceňovat cenu života a činnosti, protože technicky vzato, celá
cesta není ničím jiným než vhodnou manipulací s vědomím. S ním
se nejsnáze manipuluje za zavřenými dveřmi, při zastavení
činnosti, při modlitbě, při které se vyloučí i změny myslícího
principu. Potom ale je třeba, aby to, co se zavedlo v samotě,
přešlo do života, protože páry dvojic, na nichž je postaven lidský
život, mají až dokonce osvěcovací cesty svou úlohu, třebaže ne
aktivní nebo pozitivní, nýbrž často pasivní a negativní. Pán Ježíš
však řekl, že neměl nikoho ztratit ze svých apoštolů, protože
všechny mu svěřil Otec a všechny měl přivést k Němu. Doslova
tak je tomu s lidskými vlastnostmi. Nemáme ani jednu ztratit,
kromě funkce zla (Jidáš), té bude třeba jen před smrtí, nikoliv po
ní. Všechny naše vlastnosti nám svěřil Otec, všechny k němu
máme dovést. V tom tkví potřeba harmonického a všestranného
rozvoje celého člověka. Kdyby jednodušším schematem se mohlo
dojít k témuž cíli, dosahovala by vědomého spojení s Bohem také
zvířata, případně rostliny. Ke spojení s Bohem však je dostačující
teprve lidské já s celým svým obsahem. Jakkoliv je nutné, aby se
ve chvíli milosti Boží dovedl a odvážil povznést nad celý obsah
svého já, neboť jinak by nenabyl včas důkazu o své věčné podstatě, je stejně nutné, aby potom získaným poznáním působil na
celý lidský obsah já, aby tento mu pomáhal a nestál proti získanému poznání. Nesnaží-li se o toto druhé, nebo podceňuje-li to,
pociťuje stále hlubší rozpor mezi světem a Bohem, až dojde k velké krizi, kterou se tento rozpor násilím překoná - smrt na kříži a
zmrtvýchvstání. Jistě vám neušlo, že Pán Ježíš ukazoval všechno
jaksi jednorázově: Narození na svět, křest v Jordánu, smrt na

kříži, zmrtvýchvstání, nanebevstoupení. Málokdy v nás tyto stavy
probíhají jednorázově, s definitivní platností. Pán Ježíš to naznačil
velmi podrobně při smrti na kříži. Ani narození Páně není tak
jednorázovým aktem. V Bibli je zmínka o neposkvrněném početí
Panny Marie. Jsou to tedy procesy stoupající povahy, zdánlivě
přerušované odlivy a stupňované přílivy milosti. Jednorázový náhlý
vstup na vyšší stupeň cesty je možný jen po velké krizi, kdežto
postupné narůstání je provázeno jen menšími krizemi. V křesťanské mystice se mluví o těchto krizích jako o temných nocích
mysli a ducha. Okolnost, že i křesťanští světci považovali tyto
krize za nutné, svědčí o tom, kolik nám toho zbývá ještě dokázat,
aby se naše cesta stala přes všechnu svou strmost a trnitost jhem
lehkým a břemenem sladkým, aby ani nám nic nechybělo, dokud
chodíme s Pánem Ježíšem - a to je bezpodmínečný požadavek na
cestě osvěcovací - a abychom se dostali nad působení zla a dobra
na cestě spojovací. Pán Ježíš předvídal, že před konečnou smrtí
se nikdo neobejde bez velké krize. Kdo však se dovede opřít o
zkušenost Páně, má úkol velice ulehčen. Je-li vaší duši smutno až
k smrti, radujte se, neboť vaší nesvobody je namále. Před vámi
bylo takhle smutno Pánu Ježíši, když vstoupil do Getsemanské
zahrady. Je vám smutno proto, že překonáváte lidství, na které
jste si zvykli, že otevíráte vrata svého vězení, které dobře znáte,
že odkládáte dětský šat, ze kterého jste vyrostli. Už nikdy se nevrátíte do svého dětství, ve kterém jste zažili přece mnoho krásných chvil. Pokud je toho člověk schopen, měl by si hned od počátku stanovit pokud možno jasně svůj cíl. Jak to má učinit, když
dosud neví, kdo je to Bůh a co je to stav spásy? O nebi, které si
lidé představují jako nějaké místo se dovídá od kosmonautů, že je
právě takové jako země. Na štěstí na počátku cesty se obejde bez
všech těchto pojmů. Může si říci: Dodnes jsem žil pro tento život,
který končí. Vynakládal jsem všechno, abych v něm dobře obstál.
Totéž činili se mnou mí vychovatelé, rodiče a učitelé. Podnikali
jsme všechno možné, abych obstál ve všech zkouškách života a
mohl přispět svým podílem vědomostí a práce k prospěchu ostatních lidí. Zabezpečil a budu zabezpečovat tento život i nadále, ale
než jako nutnou základnu pro vstup do věčného života. Jestliže
dosud sloužil tento můj život jen pro krátké období a vyžadoval si
tolik péče, oč více si vyžaduje pozornosti, má-li sloužit za pevný
základ pro celou věčnost. Pevně stát na půdě země, to je
podmínka sine qua non (prvořadá). Dám do pořádku všechny své
vztahy k světu, aby byly bez třenic a pokud možno bez rozporů a
budu dodržovat tuto základnu ve zdraví a v pořádku, aby byla
neustále připravena k letu do věčnosti. Nepovažujte za službu
dvěma pánům, když dáváte všechno, co od vás chce svět, světu,

a vše, co od vás chce Bůh, Bohu. Především Bůh si přeje, abyste
žili jako lidé, neboť jen jako takoví můžete dojít k němu, i On si
přeje, aby váš lidský život byl dobrým odrazovým můstkem na
cestě k němu, ba samotný lidský život už je touto cestou a může
se jí stát v plném slova smyslu, jestliže je vědomě užívaným
prostředkem k dobývání království Božího. Čím se tedy máte lišit
od světského člověka? Světský člověk si hledí zařídit svůj život
tak, aby mu skýtal co největší zabezpečení klidu a spokojenosti,
někdy dokonce zadostiučinění, že je to život užitečný pro celek
nebo aspoň pro nejbližší okolí. Člověk duchovní dbá toho, aby mu
světský život nekladl překážek na jeho vyšší cestě. K tomuto bezpodmínečně potřebuje klid a naprosto nutně i prostředí, ve kterém
by mohl uplatňovat své zkušenosti z duchovního růstu. Kdyby
neměl tuto druhou možnost, nastávala by nerovnováha mezi jeho
vnitřním a vnějším životem. Nemá-li možnost dobyté a vyzkoušené
jiným předávat, nemá místa na tomto světě. Jen je třeba, aby byl
při tom opatrný jako had a prostý jako holubice. Jeho zevní život
se musí stát stejně důležitou součástí cesty k Bohu, jako vnitřní
život. Je třeba tedy lidem kázat o svých cílech a vnucovat jim
vlastní zkušenosti? To by bylo to nejhorší, co bychom mohli učinit.
Jsem-li rozumně myslící člověk, dovedu si představit kolik rozporů
bych způsobil v myslích svých bližních. Mohu však a dokonce
musím žít vedle ostatních, jak mi velí mnou pojatý cíl, aby se můj
život stal na každém kroku prostředkem k nabytí věčného života.
Stačí, že usiluji o tuto jednotu prostředků a cíle. To je to nejlepší,
co mohu učinit pro své okolí, tak si mohu soustavně ověřovat, zda
mé vnitřní výsledky jsou správné. Připadá-li lidem kolem mne, že
jsem jim aspoň stejně prospěšný jako ostatní, mohu být pro
začátek spokojen se svým vnitřním životem. Nejsem-li v jejich
očích platným členem společnosti, nejednám správně ani ve svém
vnitřním životě. To ovšem neznamená, že ve všem jednám jako
oni, že se jim přizpůsobuji v jejich špatnostech a nepravostech.
Nemohu zůstat především malicherný a nedůtklivý, urážlivý a vším
dotčený, nemohu být bezohledný a nemohu trpět jejich bezohlednost vůči sobě i jiným, nemohu být pohodlný a líný atd. Tak
se mohu stát jejich duchovním vůdcem. Neosvědčuji-li se ani v
těchto denních drobných záležitostech, není naděje, že se osvědčím ve velkých cílech. Kdo je nepravý v malých věcech, bývá
nepravý i ve velkých. Dosahuji-li pravosti i v malých věcech, hodně
jsem učinil pro vnitřní rovnováhu. Jak se naučíte milovat Boha,
nebudete-li umět milovat svého bližního, kterého máte před sebou.
To vaše škola lásky a trpělivosti, to je vaše rozdávání tohoto
nejlepšího, co jste vnitřně získali. Zdarma jste dostali, zdarma
dáváte dále. To je jednota počínání, to je váš apoštolát. Budete-li

takto obezřetně jednat, nebudete dříve jati než těsně před smrtí na
kříži a tu budete vědět, že se tak muselo stát, neboť je o tom
psáno v Písmech. To už bude chvíle vašeho osvobození. Pán
Ježíš nám dává ještě další rady. Abychom nebyli ctižádostiví,
abychom neusilovali o přední místa ve světě, abychom se v ničem
nevyvyšovali nad ostatní. Čím dále tím lépe budeme poznávat, jak
nám všichni slouží, aniž o tom vědí, jak všichni podporují a korigují
stejně nevědomě náš vnitřní růst. Zasluhují si za to naší vědomé
služby. Nebýt jejich nevědomé služby, nemohli bychom dospět do
věčného života. Tak vznešeného cíle můžeme dosáhnout jen za
spolupráce se všemi lidmi, s celou lidskou společností. Není třeba,
aby o tom věděla, ale je zapotřebí, abychom o tom věděli my a
chovali se podle toho. Máme umět využít cílů společnosti pro cíle
věčné s tím rozdílem, že mnohé cíle světských lidí nám jsou
prostředkem. Nezapomeňte však, že jednáte s jedovatými hady a
s krvežíznivými tygry právě jako s ovečkami a holoubky. Nedejte
se uštknout nenávistí a zlobou, nenechte se uspat láskyplným
vrkáním a idylickým mečením na vydatných pastvištích. Bděte
stejně při políbení jako při bodnutí. Postup je otevřen jen pro
bdělé. Vám se přece náklonnost i odpor už musí jevit jinak než
lidem, kteří se těmito city dají unášet. Nežehrejte však, že nevidíte
všechno kolem sebe osvíceně. Kdybyste správně všechno
rozeznávali, ke všemu měli po ruce osvícení, ze všeho byste
museli vyvozovat důsledky, ve všem byste museli být tohoto
osvícení poslušni. Kdo není svého osvícení poslušen, ztrácí je. To
je hospodaření nebo mrhání osvícením. Jen z lásky je vám
dáváno málo hřiven. Čím více byste jich dostali, tím více byste
museli z nich nahospodařit. Budete-li poslušni toho mála poznání,
které máte, porostete svými chybami a budete si vážit plnosti
věčného života, který se vám nabízí. Nemějte hadům za zlé, že
jsou jedovatí a tygrům, že jsou krvežízniví, ani si příliš nevažte
něžnosti holubů. Všichni vyjadřují jen svou přirozenost, kterou jim
přece nemůžeme mít ani za zlé ani za dobré. Chybou vaší by však
bylo, kdybyste s ní chladně nepočítali. Jste s nimi zatím v jedné
kleci lidství, v čase, v ději, v prostoru. Pozor na to, Pohybujte se s
opatrností člověka, který se ocitl v džungli. Nepodceňujte nikdy
svých rozumových a citových schopností. Ony jsou také od Boha.
Sahejte vždycky po vyšších schopnostech až když vyčerpáte
všechny lidské prostředky, jinak také nemáte právo být vyslyšeni.
Nebuďte však úzkostliví. Dělník má právo na svou mzdu (Mat. X,
10). Vaší největší ochranou je poctivost vaší duchovní práce. A
všechno se postupně stane touto duchovní prací, od zavazování
tkaničky až po vnitřní modlitby. Jen co pochopíte všechny vztahy a
sounáležitosti. Zachováte-li všechnu lidskou bdělost a budete-li

své povinnosti plnit jakoby byly všechny dány od Boha, nemusíte
se zatěžovat starostmi. Přesvědčíte se, že čeho byste se měli
lidsky právem nejvíce obávat, to projde mimo vás, aniž se vás to
dotkne.
A závěrečné rady by zněly takto.
Nezapomeňte nikdy, že všechno, co máme, je od Boha.
Když mu něco dáváme, vracíme mu jen to, co je jeho a co nám
bylo propůjčeno. Na otázku, proč nám to bylo propůjčeno, umíme
každý dát odpověď podle stupně svého poznání. Do jaké míry
dovedeme tuto otázku zodpovědět, do takové míry máme
povinnost být Bohu za všechno vděčni. Také zde musí být
rovnováha, nechceme-li se zbytečně divit, proč se cítíme opuštěni:
"Neodejdeš odtud, dokud nesplatíš posledního haléře." To
neznamená si všechno odsloužit, ale všechno umět odevzdat, od
koho jsme to přijali. Abraham dokázal obětovat svého
prvorozeného syna, také my jednou musíme dospět tak daleko, že
odevzdáme všechno, co máme. Neučiníme-li to, nakonec
padneme mrtvi jako oni dva manželé, kteří sv. Petru zapřeli kus
pozemku a jako padají mrtvi všichni lidé dodnes, kteří nedovedou
moudře žít a nedovedou se smířit s tím, že dostatečně dlouhý
život je nám dán všem bez rozdílu k tomu, abychom všechno
postupně odevzdali, co jsme k němu dostali k dispozici. K
opravdovému vítězství však nestačí vše odevzdat, co jsme přijali,
nýbrž napřed hospodařit s přijatým. To je přece smysl života, že
neodevzdáme jen přijatou hřivnu, nýbrž že přineseme užitek
mnohonásobný. Také zde má být zjednána rovnováha mezi
aktivitou a pasivitou. Ta vypadá na každém stupni jinak a klíčem k
jejímu správnému rozluštění je dobrá vůle.
Pondělí velikonoční
Čtení ze skutků apoštolských X, 37-43:
V těch dnech Petr stoje před shromážděným lidem řekl:
Muži bratři, vy víte o té věci, která se udála po celém Judsku,
počínajíc Galilejí po křtu, který hlásal Jan, jak Bůh pomazal
duchem svatým a mocí Ježíše Nazaretského, který všude chodil,
dobře činil a uzdravoval všechny ovládané ďáblem, poněvadž Bůh
byl s ním. A my jsme svědky všeho, co učinil v Judské zemi a v
Jeruzalémě. A toho pověsili na dřevo a zabili. Bůh ho vzkřísil
třetího dne a dal mu zjeviti se, ne všemu lidu, nýbrž těm, které
Bůh určil za svědky, nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho
zmrtvýchvstání. I přikázal nám abychom kázali lidu a svědčili, že
ho ustanovil Bůh soudcem živých i mrtvých. O něm svědčí všichni

proroci, že každý, kdo v něho věří, dostane odpuštění hříchů skrze
jeho jméno.
Pokračování sv. Evangelia podle Lukáše XXIV, 13-35:
Za onoho času dva z učedníků Ježíšových ubírali se toho
dne do osady jménem Emausy, vzdálené od Jeruzaléma šedesát
honů, a hovořili mezi sebou o všech těchto událostech. A když si
tak hovořili a spolu uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a šel s
nimi, ale jejich očím bylo bráněno, aby ho nepoznali. I řekl jim: "O
čem to cestou mezi sebou rozmlouváte?" A zastavili se
zarmouceni. Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: "Ty jsi
jediný cizinec v Jeruzalémě, který neví, co se v něm stalo tyto
dny?" A tázal se jich: " Co se stalo?" I pravili mu: "To s Ježíšem
Nazaretským, který byl prorok, mocný v činu i ve slově před
Bohem a přede vším lidem, jak jej velekněží a naši předáci vydali
k odsouzení na smrt a ukřižovali ho. My pak jsme se nadáli, že má
vykoupit Izraele. Ale k tomu ke všemu je dnes už třetí den, co se
to stalo. Ale i některé z našich žen nás poděsily. Časně ráno totiž
byly u hrobu, a když nenalezli jeho tělo, přišly a říkaly, že dokonce
měly vidění andělů, kteří pravili, že žije. A někteří z našich se
odebrali ke hrobu a nalezli tak, jak jim pověděly i ženy, jeho však
neviděli.
A on jim řekl: "Ó bláhoví a příliš váhaví uvěřit tomu, co
mluvili proroci! Což to nemusel Mesiáš trpět a vejít do své slávy?"
Pak počal od Mojžíše a ode všech proroků a vykládal jim, co se
na něho vztahovalo ve všech Písmech.
I přiblížili se k osadě, do níž se ubírali, a on předstíral, že
jde dále. Ale oni ho přinutili se slovy: "Zůstaň s námi, neboť se
připozdívá a den se již nachýlil." I vstoupil, aby s nimi zůstal. Když
byl s nimi u stolu, vzal chléb, požehnal, rozlámal jej a podával jim.
I otevřely se jim oči a poznali ho, on však od nich zmizel. Tu si
řekli vespolek: "Což nám srdce nehořelo, když k nám na cestě
mluvil a otvíral nám Písma?" I vstali v tu chvíli a vrátili s do
Jeruzaléma, a nalezli pohromadě jedenáct a ty, kteří byli s nimi,
jak praví: "Pán skutečně vstal a ukázal se Šimonovi." Také oni
vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak to poznali při lámání
chleba.
Výklad:
Dnešní čtení nám poskytuje příležitost k tomu, abychom si
vysvětlili, co je to odpuštění hříchů. Praví se: "Kdo v něho uvěří,
dostane odpuštění hříchů skrze jeho jméno."

Vyzpovídá-li se např. katolický křesťan, dostane rozhřešení,
tj. odpuštění hříchů od kněze ve jménu Ježíše Krista. Forma byla
bezvadně zachována. Horší je to s obsahem a s podnětem.
Pozastavme se nad smyslem citované věty: Co si myslíte? Má
následující smysl? "Vždycky a kolikrát chcete, kdykoliv znovu
uvěříte v Krista, budou vám skrze jeho jméno odpuštěny hříchy."
Nebo má smysl jednorázového, jedinečného aktu uvěření a
jediného neopakovatelného odpuštění hříchů ve jménu Ježíše
Krista? Není pochyb o tom, že má tento druhý smysl. Avšak
největší chyba není v tom, že křesťan může kdykoliv přijít a vyznat
své hříchy, pokaždé jsou mu odpuštěny. Neuvěřil znovu, naopak,
jak se říká, už nepřestal věřit, jen se dopouštěl znovu hříchů a
znovu se jich toužil zbavit. Je tu jenom zarážející lehkost, s jakou
se dopouští znovu hříchů a nemenší lehkost, s jakou je mu vždy
znovu a znovu odpouštěno. Je to jen velké milosrdenství církve?
Tady chybu nehledejme. Je někde jinde, ostatní jsou pouhé
následky. Chyba je v uvěření. Ani zdaleka jím dnes nemyslíme to,
co jím mysleli první apoštolové. To je zřejmé už z citované věty.
Uvěřil-li někdo v tehdejších prvních chvílích křesťanství, měla jeho
víra nepochybně neformální, hluboký význam. Do určité míry je
dnes neopakovatelná a nenapodobitelná, protože nevěřivší
předpokládali něco, co my už nepředpokládáme - blízký konec
světa s druhým příchodem Ježíše Krista. To se dá snadno
domyslet především z Pavlových epištol. Kdo takto věřil,
považoval svůj život za kritické období, za zlom v dějinách lidstva,
a denně se připravoval na blízký konec světa a příslušný soud nad
veškerým lidstvem. Jsou dnes některé církve, které i dnes hlásají
brzký konec světa. Když nenastane podle jejich věštby, zase
stanoví nový termín. Takové obelhávání lidí může však přesvědčit
jen ty, kdo nevědí o minulých nesplněných věštbách, čili malou
hrstku nepoučených a lehkověrných lidí. Můžeme tedy říci, že jen
jednou v historii křesťanství bylo možno hlásat brzký fyzický konec
světa, dokud se nepřišlo na to, že Pán Ježíš myslel svá slova
jednak symbolicky, jednak jako konec, který nastává v duši
každého člověka po dosažení nejvyššího cíle života. V tomto
smyslu je tedy víra prvních křesťanů jednou pro vždycky
nenapodobitelná. V tom však není překážka víry. Ta přece může
být dnes o to rozumnější a přijatelnější než víra prvních křesťanů,
že jejím obsahem může být opravdový konec světa v duši
každého člověka, konec, který jednou musí nastat. Je zajímavé si
povšimnout, jak jeden omyl plodí druhý, a jak často další omyl
vytváří protiváhu dřívějších omylů. Téměř všechny křesťanské
církve dnes věří jen v jediný, fyzickou smrtí zakončený život, po
němž nastane soud s věčnými následky. Je tu zřejmý omyl v tom,

že něco dočasného může mít věčné následky, zatímco všeobecná
zkušenost nás učí, že co má začátek, má také konec. Tento omyl
však má ten dobrý následek, že ten, jehož víra má tento obsah,
žije v domnění, že náš jedinečný lidský život je životem kritickým,
že je kritickým mezníkem, neboť se v něm rozhoduje o věčnosti.
Tento druhý omyl působí jako protiváha prvního. Člověk ze
strachu dokáže snad žít lépe než kdyby žil bezstarostně. Je však
jisté, že věřit bez omylů by bylo účinnější, že by takové víry byli
schopni mnozí lidé, kdyby se jim k tomu poskytla příležitost.
Přiznejme si však, že se jim tato možnost, vlivem zakořeněných
chybných představ, neposkytuje. Proto dnešní víra nemá sílu víry
prvního křesťana, a proto její obsah musí vypadat poněkud jinak
než obsah víry přímých žáků apoštolů. Přitom nesmíme nic slevit z
požadavků apoštolů. Od víry nesmíme chtít nic méně než
odpuštění hříchů. Termín odpuštění hříchů však vyžaduje zase
historického vysvětlení.
Apoštolové viděli sestupovat Ducha svatého na ty, kteří
uvěřili. Ty pak křtili, těm pak byly odpuštěny hříchy. Jinak řečeno,
do žáků apoštolů bylo z boží milosti vlito takové nadšení pro věčný
cíl života, že toto nadšení znemožňovalo, aby se vraceli k
dosavadnímu hříšnému životu. Nešlo však jen o nadšení, které
může co chvíli opadnout, nýbrž zkušenost, o poznání, že Kristus
na ně čeká, že si už pro ně přichází. Kdo by v takové chvíli dělal
něco jiného než se připravoval na cestu? Odpuštění hříchů tu
nabývá nového nebo spíše už zapomenutého významu. Takové
odpuštění hříchů znemožňovalo, pro sílu Ducha svatého, která za
ním stála a pro nadšení z této síly vyplývající, aby se člověk ihned
vrátil k předešlému způsobu života. Avšak i tehdy bylo zapotřebí,
aby se nepromarnila tato nová hřivna vložená do lidského života.
Bylo třeba s ní ihned začít hospodařit. (Nic z toho dnes obvykle
nedělá křesťan, jenž kráčí od sv. zpovědi. Nanejvýš má pocit sebeuspokojení a zadostiučinění). Začavší živý vnitřní život musel
být okamžitě podněcován modlitbou a skutky. Kdyby člověk
prodléval na výsluní čistoty, brzy by shledal, že do čisté a prázdné
komůrky nitra se nastěhovalo více satanášů než kolik jich odtamtud vyhnal. A kolotoč by nastal. Nové, obvykle tytéž hříchy, nová
zpověď, těžko říci, že už též svatá, a tak dále, až do úplného
opotřebení tohoto prostředku. Takhle si to věru apoštolové nepředstavovali. Píší o jednorázovém odpuštění hříchů jako o
dobrém a nepostradatelném začátku přímé cesty k Bohu. Po
tomto začátku musí nutně následovat další kroky, a těmi nejsou
opakovaná odpouštění hříchů. To by bylo při nejlepším
přešlapování na místě. Dalšími kroky jsou vyšší stupeň modlitby a
z něho pocházející další posvěcení celého života. Vyšší stupeň

modlitby neznamená prodlužování modlitby, nýbrž její přechod z
původního prosebného charakteru na přímý, stále důvěrnější styk
s Bohem, který se čím dále tím více nesmí omezovat jen na chvíle
modlitby, nýbrž se musí dostat do ostatního denního života.
Nestane-li se denní život mimo modlitby přímým stykem s Bohem,
přemění se život modlitby v ustavičný boj s životem mimo
modlitby. Je samozřejmé, že přímý styk s Bohem se bude
omezovat na počátku jen na jasné náznaky vedení člověka
Bohem pomocí událostí. Projeví-li člověk poslušnost v těch,
zpočátku řídkých náznacích vedení Božího, bude moci získat
vedení ve větším měřítku až do míry poslušnosti, jaké je schopen,
čili až do míry bezhříšnosti, jaké je schopen. Tak se dá organicky
stavět na odpuštění hříchů.
Zkrátka odpuštění hříchů si nelze představovat jako pouhou
milost, po níž je možno složit ruce v klín. Odpuštění hříchů u
prvních křesťanů bylo jakési přehodnocení života, začátek nového
pohledu na všechno, bylo to přehodnocení dané z milosti Boží,
přehodnocení zavazující k tomu, aby člověk podle nově získaného
poznání žil. Podobně je tomu dnes. Chopí-li se např. člověk sv.
zpovědi, může dojít po ní k přehodnocení svého života, avšak jen
v tom případě, když nestál o svůj minulý život, když jej Bohu celý
odevzdal a pojal předsevzetí žít životem novým, který by ho
přibližoval k Bohu. Takové rozhodnutí může ovšem učiniti i nekatolík, pokud na ně přijde, ale bude vždycky ochuzen o ono vědomé
přijetí pomoci Boží, které ve svatém přijímání může znamenat totéž jako seslání Ducha sv. na první křesťany při křtu. Umění umět
přijmout Ducha sv. je uměním vyprázdnit se a toužit po přijetí.
Hned si musíme říci, že přijetí Ducha sv. má své stupně podle
připravenosti přijímajícího (podle jeho vyprázdnění, tj. míry odpuštění hříchů a míry přehodnocení pohledu na svět, podle odevzdanosti věčnému ideálu a touhy po něm). Kdyby se např. bez
předběžné přípravy ve vnitřní modlitbě člověk před sv. přijímáním
úplně odevzdal a s veškerou touhou potom při sv. přijímání přijal
Krista, těžko by to fyzicky přežil. Za celé dva tisíce let se stal v
Evropě patrně jen jeden takový případ. To znamená, že člověk
nedokáže takovou odevzdanost. Na druhé straně jakýkoliv odklad
následování přijaté milosti znamená velké, někdy nenapravitelné
ztráty. Proto Pán Ježíš nabádal ty, které vyzval, aby všeho nechali
a následovali jej. Převedeno do obecného pravidla: aby nadále
dávali přednost následování Krista před vším ostatním. Těm,
kterým Pán Ježíš odpustil hříchy, nepotřeboval však říkat, aby jej
následovali. Ti jej následovali. Ti, které pouze vyléčil, často
nevděčně odcházeli. Dobře však řekl, že odpustit hříchy je více
než vrátit zdraví. Totéž platí dnes. Podle tohoto znaku poznáme,

kdo provedl právoplatnou svatou zpověď. Ten totiž prodělal první
obrácení, po němž není možno jen tak beze všeho se vrátit k
minulému způsobu života. Řekli jsme si však dříve, že taková
obrácení jsou tři. Dalších dvou obvykle nelze dosáhnout pouhým
jednorázovým aktem, nýbrž oním daleko všestrannějším a
harmoničtějším postupem, protože jde o stupně tak vznešené, že
kdyby se k nim došlo rovnou, nebylo by pro člověka místa mezi
lidmi, neupravily by se jeho vztahy k lidskému prostředí, vyšel by z
něho nadobro. To není žádoucí vzhledem k úkolu, který člověk
svým vzestupem zároveň na sebe bere vůči ostatním lidem. Do
tohoto úkolu musí dorůstat. Proto Pán Ježíš už během posledních
tří let posílal své apoštoly kázat a léčit, i když je tím teprve připravoval na pozdější úkoly po konečném seslání Ducha svatého.
Zároveň si však musíme uvědomit, že apoštolové po svém
povolání do služeb Páně představují též lidi, jimž byly odpuštěny
hříchy. Jedenáct ze dvanácti ho následovalo věrně až do velkých
zkoušek, za nichž prodělali druhé obrácení, o jehož povaze jsme
již mluvili. My jsme dosud mluvili o apoštolech jako o osvícených
vlastnostech lidských, které pomáhaly Pánu Ježíši ukázat celou
cestu člověka k trvalému spojení s Bohem. Nyní bude užitečnější
vedle toho se poučit z příkladu apoštolů o lidské cestě k Bohu
každého z nich, i když nadále představují i po seslání Ducha
svatého též jednotlivé lidské vlastnosti a jejich funkci po spojení s
Bohem.
Protože pojem odpuštění hříchů je tak důležitý a při tom tak
nedostatečně
pochopený
jak
mezi
křesťany,
tak
v
mimokřesťanském světě - jak je patrno z mimokřesťanských kritik
toho pojmu - vrhněme na něj ještě jednou pohled, kterým bychom
shrnuli, co bylo o něm předesláno.
Komu byly odpuštěny hříchy, ten to vždycky, v minulosti i
dnes, pocítil jako velké osvobození z pout, která mu dosud
nedovolovala, aby učinil podstatný pokrok na cestě k Bohu.
Následek toho vždycky byl a je, že mocně zatouží po spojení s
Bohem, protože však má na jedné straně svobodnou vůli a na
druhé straně často jen temné, velmi povšechné duchovní poznání,
může se stát, nepoužije-li bez váhání dané milosti, tj. odpuštění
hříchů, že za čas ztratí sílu k pokroku, kterou touto milostí nabyl, a
vrátí se k dosavadnímu způsobu života. Nebude se však už nikdy
moci vrátit k dosavadnímu způsobu myšlení. Do jeho života se
vnese
neklid,
způsobený
nezapomenutelným poznáním
duchovního cíle života. Nebude moci jako dříve bez hnutí svědomí
přistupovat ke starým hříchům a nebude moci žít dosavadním
malicherným způsobem života. Dosavadní způsob života ho

nebude uspokojovat jako dříve. To se stane regulativem jeho
budoucího pokroku. V tom je také jemný smysl výroku Pána
Ježíše: "Nepřišel jsem přinést mír, ale meč."
Proto je třeba důtklivě připomenout všem, kdo zažili odpuštění hříchů, aby hned začli s touto vzácnou hřivnou hospodařit.
Zvlášť významné poučení najde v epištolách sv. Pavla. Vždyť
tento muž psal právě jen těm, kterým byly odpouštěny hříchy, a
které chtěl udržet na přímé cestě k Bohu.
Nyní též můžete pochopit, v jakém smyslu nazývá sv. Petr v
dnešní epištole Ježíše Krista soudcem. Moc odpustit hříchy je v
pravém slova smyslu soudcovská moc. Komu se odpustí hříchy,
tomu se přisoudí věčný život, jímž ovšem dotyčný člověk může
pohrdnout nebo jej nemusí v tomto životě dosáhnout. Komu se
odpustí hříchy, tomu se při nejmenším znemožní aspoň dočasně
žít jako dosud. Trvale se mu poskytne klidu jen tehdy, když se
nespokojí jen s časnými cíli a zůstane poslušen potřebám nově se
rodícího vnitřního života. Ten se musí opatrovat s péčí matčinou o
malé dítě, pravidelně se musí živit a netvářit se nedbale k jeho
potřebám.
Pojednání o odpuštění hříchů by nebylo úplné, kdybychom
nepřidali aspoň zmínku o tom, komu dnes může býti otevřena
cesta k věčnému životu odpuštěním hříchů. O tom, kdo má moc
odpouštět hříchy, budeme mít příležitost promluvit hned
následující neděli.
Odpuštění hříchů je při nejmenším aspoň dočasné uvolnění
z pout, která nám jinak nedovolují, abychom vůbec vážně pojali
myšlenku na věčný život a při ní setrvali. Všimněte si malého, ale
důležitého rozdílu v tom, jak se dnes přistupuje např. ke svaté
zpovědi, tj. k odpuštění hříchů, myslím v nejideálnějším případě, a
jak by se mělo k ní přistupovat, aby opravdu mohlo nastat
odpuštění hříchů. Praví se nám, že stačí litovat upřímně všech
svých hříchů a učinit předsevzetí nikdy už nehřešit. Kněz má
právo chtít, aby člověk kromě toho napravil křivdy, které spáchal,
pokud je to v lidských silách. Tento způsob přístupu ke svaté
zpovědi má několik vážných nedostatků. I když mám dokonalé
zpovědní zrcadlo a vyhledám si podle něho všechny své hříchy,
nemusel jsem opravdový a vážný hřích poznat, protože posuzuji
sebe, a to je vždy velmi obtížné, jelikož nemám od sebe
patřičného odstupu a poznávání mé je značně omezené. Hříchy
se dokonale kloubí s ostatním ctnostným a neutrálním životem,
každé jejich oddělení od ostatního obsahu života je násilné a
umělé. Předsevzetí nikdy nehřešit je naprosto nereálné. Nikdo na

světě je dosud nesplnil. Vtírá se už v zárodku takových
předsevzetí myšlenka, proč si přát odpuštění hříchů, když beztak
zase budu hřešit, a možná ještě hůře.
A teď návrh na správný přístup k odpuštění hříchů: Lítost
nad dosavadním způsobem života, jehož ústředním smyslem
nebylo hledání Boha a předsevzetí se nikdy k tomuto způsobu
života nevrátit.
Je to velká milost poznat, že život rozptýlený svou pozorností do drobných, postranních, časných cílů, je vždycky životem
hříšným, a jiným ani nemůže být, že správný život je ten, v němž
všechny bývalé dočasné cíle, všechny cestičky života se stávají
prostředky k poznání Boha, k životu s ním. Komu je tato milost
poznání dána, tomu mohou být odpuštěny hříchy.
Stává se dnes, právě jako za dob Kristových, že často jsou
více připraveni k odpuštění hříchů ti, kdo vůbec nevěří, než ti, kdo
si myslí, že dosti činí pro svou spásu a konají různé náboženské
povinnosti. Je to tím, že formální přístup k náboženství považují
za dostačující, a už je nikdo nepřesvědčí, že jim znemožňuje
skutečné soužití s Bohem právě jako život bezbožný. A odpuštění
hříchů není možné než po upřímném, opravdu chtěném odvrácení
člověka od dosavadního způsobu života, ve kterém hlavním motivem nebyla služba Bohu.
Stále znovu si tu ukazujeme, že na Kristově učení se nemá
nic měnit, jen jest třeba je hlouběji pochopit, vrátit všem základním
pojmům jejich původní hluboký smysl, aby se odstranilo formální
plnění Kristových příkazů, které nevede na konec cesty a které
dokonale kompromituje celé křesťanství, a to daleko více než
sebeduchaplnější atheistické vývody.
Také v dnešním evangeliu je zodpovězeno několik velmi
důležitých pouček.
Praví se tam, že Pán Ježíš zdůvodňoval učedníkům, proč
musel trpět a proč se muselo stát všechno, co bylo o něm psáno
ve starých Písmech. Řeklo by se, že mu šlo o to, aby je utvrdil ve
víře. Jistěže. Avšak důležité jsou prostředky, jimiž to učinil,
protože ony nám prozrazují, jednak jakým způsobem se má šířit
víra, jednak jakým způsobem v člověku působí nabytá víra.
Pán Ježíš se mohl odvolat na četné narážky ve Starém
zákoně o svém životě na zemi, o důvodu, proč mezi námi žil a
působil. Nelze však předpokládat, že by byli od něho tyto
argumenty učedníci neslyšeli už dříve. Pravda, bylo třeba jim je
opakovat, protože jejich víra byla nastavšími událostmi otřesena.

Avšak evangelista nezapomíná podotknout, že nakonec nejvíce
rozhodujícím činitelem, kterým Pán Ježíš během svého výkladu na
učedníky působil, nebylo pouhé slovo, nýbrž fakt, že jejich srdce
při jeho výkladu hořela. Pán Ježíš hořel, a proto mohl svůj oheň
přenést na někoho jiného. Toto není výjimečná zkušenost.
Všichni, jejichž vnitřní život se rozhořel, mají tuto schopnost. Jejich
slovní argumenty mohou být dobré, ale nemusí být ani dokonalé
ani do skvělých slovních obratů zahalené. Forma je při nejmenším
vedlejším, i když nepostradatelným prostředkem přenášení
vnitřních zkušeností. Podstatný je obsah, který spočívá ve stupni
uskutečnění pravd, jehož hlasatel dosáhl. Zůstaňme však u té
méně důležité formy. Je jisto, že mluvené slovo je silnější než
psané slovo, ale ne proto, že působí bezprostředněji, ale proto, že
v okamžiku, kdy je vyslovováno, třeba tryská z poznání vždy
znovu se rodicího, z poznání ve stavu zrodu, které má zvláštní
moc, daleko větší než poznatky brané z paměti. Je to moc
rozpínavá, dynamická, která se přenáší do nitra připraveného
posluchače a roste v něm s mírou jeho připravenosti a se stupněm
poznání hlasatele pravdy. Není rozhodující, že na nepřipraveného
posluchače zřejmě nepůsobí vůbec, i když skrytě v něm zanechá
stopu asi takovou, jako když do studny hodíme oblázek. Voda tam
stoupla, ale tak nepatrně, že by to nikdo obyčejnými prostředky
nedokázal změřit. Hladina vnitřního poznání stoupne u každého,
kdo vyslechne člověka, jehož vnitřní život je opravdu živý. Avšak
jen u těch, jejichž nádoby jsou plné, každé i nepatrné přikápnutí
další tekutiny znamená, že vnitřní obsah se přelije přes okraj
nádoby, v jiných, častějších případech zapůsobí jako kvas,
pomocí něhož překvasí celý obsah, nebo jím aspoň otřese, nějak
organicky zatřese, že jej celý nově uspořádá, celý osvítí, zahřeje.
Avšak i psané slovo má podobnou moc, vystihuje-li aspoň
částečně vnitřní zkušenost, moc asi takovou, jakou má hudba,
která u hudebně připravených posluchačů může aspoň částečně
reprodukovat tvůrčí nadšení skladatelovo a může je přenést do
ráje, ve kterém on žil ve chvíli umělecké tvorby. Proto hudebník,
který zažívá toto tvůrčí nadšení, neměl by se v něm sám spalovat,
nýbrž měl by je dát k dispozici v notách ostatním lidem. Přiblížil by
je aspoň na chvíli své vlastní velikosti a ráji, ze kterého jsme
všichni přišli. Totéž platí o ostatních umělcích a totéž platí o
člověku, který vnitřně zažil duchovní pravdu. Má se podobat
člověku, který našel vzácnou perlu na svém poli a o svou radost
se podělil se svými sousedy, tj. s těmi, kteří byli ochotni upřímně s
ním se radovat z jeho nálezu.
Ještě k obsahu řeči Pána Ježíše k učedníkům. Vykládal
podle Starého zákona, z různých narážek proroků i z různých

událostí, o nichž se tam vypráví, jak ukazují na průběh působení
Ježíšova a na jeho utrpení a slavné zmrtvýchvstání. Hebrejští
vykladači Nového zákona praví, že všechna taková odvolání na
Starý zákon jsou neoprávněná, že vycházejí z libovolně a násilně
vytržených vět a událostí nebo z nepřesného příkladu. K těmto
závěrům nedošli jen proto, že chtěli popřít mesiášství Kristovo,
nýbrž především proto, že životní události jsou i nyní pro ně jen
událostmi, které nějakým způsobem dovršují minulost a vyplývají
jen z minulosti. Jedině ten, kdo dovede na události v čase pohlížet
z nadčasového hlediska, není omezen rozumovou úvahou na to,
aby v událostech viděl jen výslednici minulých dějů a myšlenek.
Přítomnost mu není mezníkem, za nějž by mu nebylo možno
pohlédnout. Je to ale pohled jiného druhu, než jakým
porovnáváme minulost s přítomností. Zdánlivě vychází ze znalosti
minulosti a usuzuje podle ní na budoucnost. Ve skutečnosti
vychází zároveň z budoucnosti a usuzuje na minulost, a z obou, z
minulosti i budoucnosti, jako z pouhých prostředků spatřuje věčné
nadčasové cíle. Je to možné proto, že čas a vše, co s ním souvisí,
tedy i život na zemi se všemi okolnostmi, je produktem věčnosti.
Jako takové všechno a všechny připravují na věčnost a jí slouží,
aniž to kdo tušil. Kdo však o tom ví, ten tuto službu času věčnosti
dovede vystihnout, dovede ji vysvětlit, takže se zdá, že věští.
Jemu se odhalují události jako služby Boží, u každé z nich dovede
vyčíst rozhodnutí Boží, přestože nositelky tohoto rozhodnutí o
něm neví. Tato schopnost Ježíšova mu umožnila pronést slova:
"Odpusť jim, neboť nevědí, co činí." Jednající lidé, jeden jako
druhý, nevědí, co činí. Nic jim často nestojí v cestě, aby prosadili
své světské cíle, které nemohou porušit rámec věčného zaměření
života. Pochopme, jak jsou všichni svobodní v tom smyslu, že
smějí zůstávat v rámci času, když věčnost přichází tak pomalu a
působí tak jemně, že téměř nikdo ani neví o tom, že existuje. Kdo
však rozevřel oponu času, je svědkem úžasné harmonie a
účelnosti. Podmínky života nepřipouštějí, aby se stalo něco, co by
nesloužilo vzdálenému, ale ustavičně jemně doléhajícímu
věčnému cíli. Podmínkou mého života je, že jsem člověk a
nemohu být něčím jiným, dokud nepřekročím hranice lidství. Ten,
kdo překročí tyto hranice, a takovým je Pán Ježíš, má schopnost z
událostí, které se kolem dějí, tj. z mezníků, které míjí, usoudit a
zjistit, jak daleko jsem od hraniční čáry mezi lidstvím a věčností, a
co mne čeká, s čím se na cestě potkám. Povrchní pozorovatel by
řekl, že tím je dokonale předurčen můj osud a že nemám
svobodné vůle. Přesto však se mýlí. U každého bodu cesty se
mohu zachovat podle své vůle. Mohu jej překročit, mohu se u něj
zastavit, mohu jím opovrhnout a obejít jej, asi tak, jak o tom mluví

hluboká životní moudrost starých pohádek. Jelikož tomu tak je,
mohl Pán Ježíš např. vyprávět podobenství o Samaritánovi a
četná jiná, a nabádat k tomu, aby se každý zachoval podle jeho
rad. Kdyby se podle nich nemohl svobodně zachovat, nebyl by
Pán Ježíš vůbec k něčemu nabádal. Kdo toto potírá, ten, aniž to
ví, odporuje onomu jemnému tlaku věčnosti, vyhýbá se mu a
dotvrzuje skutečnost, že osud je Satan, onen princip zdržující a
tím regulující vývoj. Chcete-li, jsme nesvobodní v tom smyslu, že
nemůžeme vývoj zastavit, jen ho pozdržet, že nemůžeme zastavit
vlastní vývoj k neomezené svobodě. Toť věru velká nesvoboda!
Je významné, že učedníci poznali svého mistra až z lámání
chleba. Před několika dny ho poznávali zcela snadno při prvním
setkání. Tolik se změnil? Nebo se dá vysvětlit jejich nevědomost
tím, že předpokládali jeho smrt tak pevně, že je ani nenapadlo
vidět ve svém průvodci milovaného mistra? Vždyť cesta byla
dlouhá a šli v družném rozhovoru vedle sebe, pak vedle sebe
zasedli. Je tu skryt další důležitý záměr Kristův, aby nás poučil, že
Boha poznáváme teprve z toho, když poznáme smysl jeho lámání
chleba, jeho vlastního těla. Jinak řečeno, život ve vesmíru, v
omezenosti časem a prostorem, byl nám dán jen proto, abychom
dospěli k pochopení, že náš život je rozlámané tělo Páně dané
nám k používání až do doby, kdy se jím povzneseme přes zlomky
k celku. Tento náš zlomkovitý život je jediným mostem k životu
celému, k poznání Krista. V této zdánlivě nezávažné okolnosti, že
učedníci poznali Krista až z lámání chleba, je tedy obsažena
odpověď na jednu z nejnaléhavějších otázek: Proč jsme se
narodili na zemi jako lidé a kdy už nebudeme potřebovat být lidmi.
Dokud toto křesťané nepochopí a nevyvodí ze svého poznání
důsledky, dotud budou platit o nich slova Ježíšova podobenství o
pozvaných k svatbě, kteří se nedostavili.

Neděle první po Velikonocích (Bílá či Provodní)
Čtení z prvního listu sv. Jana Apoštola V, 4 - 10:
Nejmilejší! Všechno, co se zrodilo z Boha, přemáhá svět, a
vítězství, které přemohlo svět, je toto: naše víra. Kdo jiný vítězí
nad světem, leč ten, jenž přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus,
nejen s vodou, ale s vodou a s krví, a Duch to dosvědčuje,

protože duch je pravda. Jsou totiž tři, kteří vydávají svědectví.
Duch a voda a krev, a tyto tři jsou v jedno. Přijímáme-li lidské
svědectví, svědectví Boží je větší, neboť to je to Boží svědectví,
že vydal svědectví o svém Synu. Kdo věří v Božího Syna, má
svědectví v sobě, kdo nevěří Bohu, učinil ho lhářem, protože
neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém Synu.
Pokračování sv. Evangelia podle Jana XX, 19 - 31:
Za onoho času, večer toho dne, prvního v týdnu, když byly
pro strach před Židy dveře zavřeny tam, kde byli učedníci, přišel
Ježíš, stanul mezi nimi a řekne jim: "Pokoj vám!" A když to řekl,
ukázal jim ruce a bok. I zaradovali se učedníci, když spatřili Pána.
Ježíš jim tedy znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, i já
posílám vás." A když to pověděl, dechl na ně a řekne jim:
"Přijměte Ducha svatého, komu odpustíte hříchy, odpouštějí se
jim, a kterým zadržíte, jsou zadrženy."
Avšak Tomáš, jeden ze dvanácti, který se nazývá Didymus,
nebyl s nimi, když přišel Ježíš. Řekli mu tedy ostatní učedníci:
"Viděli jsme Pána!" On jim však řekl: "Neuvidím-li v jeho rukou
jizvy po hřebech a nevložím-li svůj prst namísto hřebů a nevložímli ruku do jeho boku, neuvěřím"
Asi po osmi dnech byli jeho učedníci zase uvnitř, a Tomáš s
nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj
vám!" Potom praví Tomášovi: "Vztáhni svůj prst sem a podívej se
na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku, a nebuď
nevěřící, nýbrž věřící!" Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj
Bůh". Ježíš mu řekne. "Žes mě viděl, uvěřil jsi? Blaženi, kdo
neviděli a uvěřili."
Výklad:
V dnešním čtení z listu sv. Jana čteme velmi závažné slovo
o víře. Sv. Jan v něm vyžaduje víru v Boha, zvláště pak víru v
Pána Ježíše Krista jako něco, co je základem věčného života.
Podívejme se, do jaké míry je za dnešní myšlenkové
situace víra v Boha prvořadým východiskem na cestě do věčného
života.
Je pravda, že dnes většina lidí není schopna uvěřit v existenci Pána Ježíše, dokonce ani v Boha, a že v minulosti byli lidé
této víře přístupnější. Příčiny toho jsou všeobecně známy, přesto
však si je zopakujeme, abychom mohli dojít ke správným
závěrům.
Obvykle se má za to, že nevěrectví je způsobeno pokrokem
vědy. Věda podává člověku důkazy o svých tvrzeních, a to důkazy

stále pádnější, zatímco náboženství se opírá o důkazy stále méně
věrohodnější, jimiž kdekdo cloumá. Pravda je, že v době Kristově
nebylo této konkurence vědy, avšak náboženství se jí nemusí bát.
Víru neohrožují konkrétní důkazy vědy o opaku tvrzení náboženství, nýbrž především úpadek náboženské zkušenosti. Apoštolové,
kteří kázali víru v Boha, víru v Synovství Boží Pána Ježíše, mohli
se opírat o své zkušenosti. Mohli říci, že sami s ním chodili, sami
byli svědky jeho zázraků, umučení a zmrtvýchvstání. Takových lidí
dnes není, z pozice očitého svědka dnes nikdo nekáže víru v
Ježíše Krista. Jestliže následovníci apoštolů stále se opírali jen o
přímé svědectví původních apoštolů a činí-li tak dosud, zvolili
špatnou metodu šíření víry, a to z toho důvodu, že zvolili špatný
způsob vlastního náboženského života. Lidé jsou stejně schopni
uvěřit přímým důkazům jako za dob Kristových a v té míře jako
tehdy, na tom se nic nezměnilo, naopak, v této sféře se situace
zlepšila. Vždyť lidé si dnes zvykli přijímat vědecké důkazy, které
jsou možné jen za zvláštních, specielně připravených podmínek,
které nemohou lidé, neopatření příslušným věděním a často
náročnými technickými procesy a pomůckami, prověřit. Přijímají je
jako fakta prověřená jinými lidmi, vědci, odborníky, techniky.
Zvláště technický pokrok, jehož v plné míře používají (radio,
televize, létání atd.), je přesvědčuje, že vědci, kteří stanovili
teoretické základy různých vynálezů, měli pravdu. Vědeckým
závěrům se zkrátka věří pro jejich aplikaci v běžném životě.
Takovým způsobem se však např. věřilo také svatému apoštolu
Pavlovi. Ten přece nechodil s Pánem Ježíšem jako ostatní apoštolové, ten ho pouze zažil a výsledky této zkušenosti použil (aplikoval) ve svém životě. Touto cestou se měli dát následovníci
apoštolů. Nechť se nikdo nevymlouvá, že sv. Pavel měl
výjimečnou milost, kterou my nemůžeme mít. Máme právo o
výjimečnosti této milosti pochybovat. Čím bylo způsobeno, že se
Pán Ježíš zjevil sv. Pavlu a učinil ho svým žákem po své tělesné
smrti? Sv. Pavel byl jedinečně připraven k přijetí takové milosti.
Kdokoliv takovou přípravu provede, zjistí, že se obdobná milost
dostavuje zákonitě. Je-li tomu tak, pak jedinou příčinou, proč se
tato milost dnes nevyskytuje, jest, že nikdo takovou přípravu
neprovádí. V ní nám brání jiná víra, která je u každého jedince
velmi silná, přestože pro její samozřejmost si ji téměř nikdo
neuvědomuje.
My všichni totiž podivným způsobem věříme v lidskou
nesmrtelnost. Nikdo by to nepřiznal, protože každý ví, že dosud
všichni lidé umřeli, ale všichni, pokud nejsou ve velkém nebezpečí
života, nebo pokud nejsou staří a vážně nemocní, jednají, jako by
byli v lidském těle věční, tj. nemyslí na smrt. Ve chvílích

nezkalených nemocemi nebo strastmi se cítíme fakticky
nesmrtelnými, a to proto, že ve skutečnosti nesmrtelní jsme a
fungují-li všechny hmotné a duševní stránky lidské bytosti, musí
fungovat také tento pocit, který prýští z hlubokého nesmrtelného
pramene našeho života jako všechno ostatní, co zde na světě
máme. Tento správný pocit však mylně ztotožňujeme, aniž si to
uvědomujeme, s pomíjivou formou života v lidském těle, a toto
nevědomé, ale faktické ztotožňování správného pocitu vnitřní,
jinak utajené, nesmrtelnosti, s existencí na tomto světě, je
obsahem falešné víry, v jejímž zajetí se zcela nacházíme. Kdo si
tento sebeklam uvědomil, rázem nabude odpor vůči dosavadnímu
způsobu hospodaření s životem, vůči dosavadnímu způsobu
života. Je to odpor vůči nevědomému sebeobelhávání, vůči
nevědomosti a vůči službě pánu (dočasnému životu), který by se
měl stát sluhou Božím, čili jemu by se mělo sloužit jen potud, aby
mohl vykonávat službu Bohu.
A ve zmíněné neblahé víře nastala změna oproti dobám
Kristovým. Život se stává stále zajištěnějším, jak proti chorobám
pokrokem lékařské vědy, tak různými vnitřními a právními předpisy
proti škůdcům zvnějška. Na křehký život zde na světě je stále
větší spolehnutí, člověk nemusí být již pořád ve střehu, aby svůj
život obhájil, neuvědomuje si tolik jeho pomíjejícnost jako kdysi a
následkem toho není vytrhován ze své víry v něho. Postupně si
vytvořil ze života na zemi jediný střed, jediný cíl, jemuž všechno
musí sloužit. Zkrátka technika života se natolik zlepšila, že umění,
vydobýt z něho život věčný, se úplně ztratilo pod její vládou. Jak
jsme si už dříve řekli, technika života vede k atomizaci myšlení, k
rozkouskování zájmů do takových drobných částek, že nezbývá
na tak významný a celého člověka vyžadující úkol - jako je získání
věčného života - vůbec času. I kdyby se náboženství vykládalo na
všech školách jako nauka o znovuspojení (religio) člověka s
Bohem, učili by se jí žáci jako jeden z mnoha předmětů, procházeli
nebo propadali by z něho, ale pro život by si z něho mnoho
nevzali, protože by svůj zájem stále museli tříštit mezi fyziku,
matematiku, biologii, zeměpis, dějepis a četné jiné předměty.
Ostatním předmětům se stačí naučit, není třeba je praktikovat, a
žák může přesto vykázat z nich výborný prospěch. Náprava je
tedy možná jen v tom, že by se znovu muselo začít s praktikováním náboženství v celém životě. Není totiž rozporů mezi jednotlivými vědními obory a náboženstvím, a pokud jsou, pak jsou
pouze uměle vytvořeny, avšak je tu konkurence nároků na čas a
na člověka. Nejen jednotlivé vědní obory, ty ostatně jen v malém
měřítku, ale celý život, ve své složitosti a roztříštěnosti zájmů, činí

si tak velké nároky na mysl a čas člověka, že jej plně zaujme, že
nezbude nic na nadstavbu, kterou je náboženství.
Zdá se, že by východiskem z této atomizace zájmů byl
návrat k prostému, mnoha technickými pomůckami neoplývajícímu
životu. Takový lék hledali všichni přírodní filosofové v čele s Jean
Jacque Rousseauem. Mýlili se však. Technika života nemusí být
jen nepřítelem člověka, který touží po hlubším pochopení života,
nýbrž největším jeho pomocníkem, je-li jí správně použito.
Nedívám se na věci pesimisticky. Je jen třeba osvědčit velkou
trpělivost. Koupíte-li dítěti novou hračku, kterou si dávno přálo mít,
nesmíte mu ji brát z ruky, velmi byste si je pohněvali. Počkejte jen
do druhého dne nebo snad několik dní. Hračka se bude válet
někde v koutku zcela nepovšimnuta. Také lidstvo ve stále větší
míře dostává do rukou novou techniku života. Neberte mu ji z
ruky. Ono se nabaží. Dosud vždycky se stalo, že technika
dokázala mnoho lidí zabít. A nemyslím jen na dopravní nehody
nebo nehody v povolání, nýbrž i na války, dostavující se ve stále
větším měřítku se stále se zlepšujícími technickými prostředky
vraždění. Bylo by nesprávné si myslet, že tyto katastrofy zavinila
technika, právě jako sama technika nikdy nezavinila
nezaměstnanost a jiné novodobé bídy lidstva. Lidé přijdou na to,
že technika patří do rukou mravně vyspělého lidstva. V rukou
mravně nevyspělých lidí se stává prostředkem jejich nacionálních
vášní a pudů, prosazovatelem mocenských zájmů a zvyšování
zisku. Hledáme-li pak chybu u jedné třídy lidí, dopouštíme se té
chyby, že zapomínáme na sobectví ostatních tříd, které vede ke
stejnému zneužívání techniky, ovšem zase z jiných pozic. Za
dnešního stavu věcí hrozí každé vládnoucí třídě rychlá ztráta
revolučnosti, protože následovníci první garnitury revolucionářů už
nejsou za jediným, nýbrž za mnohým, za vším, co měla předešlá
vládnoucí třída, jejich zájem se tříští a tím otupuje ostří jejich vůle.
A jak to dopadá v politice, tak to dopadá i v náboženství. Zatímco
však v politice není léku proti této poměrně rychlé degradaci všech
politických ideálů, v náboženství lék známe, a tím je náboženská
zkušenost. Ta je přece takové povahy, že předčí svou jakostí,
svou závažností všechny ostatní zkušenosti tohoto světa, ať blahé
či neblahé. Jen k ní dospět, toho je třeba. Abychom k ní vůbec
mohli dospět, k tomu je třeba přehodnotit všechny náboženské
pojmy tak, aby nestály v cestě vědeckému a technickému
pokroku, nýbrž dovršovaly vědeckou a technickou stavbu. Stane-li
se to, pak víra zaujme zase své místo. Nebude však postavena na
svědectví o historickém životě Pána Ježíše Krista, nýbrž na
smyslu jeho života, a z toho na smyslu našeho pozemského
života. Sv. Jan správně praví, že jsou tři, kdo podávají svědectví o

vítězství Kristově nad smrtí. Hlavním svědkem není pouhá
historie, nýbrž Duch, vnitřní smysl všeho, co se s Pánem Ježíšem
dělo, Duch, který osvítil apoštoly, takže pochopili, že to, co zažil, je
úkol každého z nás.
Velkou předností dnes citovaného textu z listu sv. Jana je,
že jmenuje tři činitele, skrze něž Pán Ježíš zvítězil nad světem:
vodu, krev a Ducha. Zřejmě naráží na tři nejvyšší proměny, které
má při následování Krista prodělat i každý člověk, má-li zvítězit
nad světem: křest vodou, tak jak jsme si ho vysvětlili, tj. uvědomit
si pomocí zkušenosti své vlastní synovství Boží, křest krví, tj
ukřižováním člověka, všeho lidského, aby byl umožněn nadlidský,
vědomý mimosvětský život, a konečně křest Duchem, jak o něm
ještě bude řeč o svatodušních svátcích.
Stojí dále za povšimnutí, jakými ostrými slovy odsuzuje sv.
Jan ty, kdo neuvěřili v Boha. Takovým výrokům bylo často špatně
rozuměno. I dobrým zastáncům Kristovým připadalo, že sv. Jan je
opravňoval k tomu, aby tvrdě zakročovali proti nevěrcům, neboť
"kdo nevěří Bohu, učinil ho lhářem". Taková pohana Boha
opravňuje přece k pronásledování nevěřících! Ze špatného
výkladu takovýchto správných výroků vzešla krutost křesťanů,
onen rys křesťanství, který dovoloval šířit víru mečem a který ji
nejen kompromitoval, ale ve svých následcích dopadal jako
bumerang zpět na křesťany a na církev, měl za následek velké
pronásledování křesťanů, všude tam, kde měli jinověrci nebo
nevěrci větší moc než církev.
Ve skutečnosti by každý měl ostří své útočnosti obrátit proti
sobě samému. Kdo z nás uvěřil v Krista? Jaká je kvalita naší víry?
Víra v Krista je přece především vírou v jeho moc převést nás z
epizodického života, končícího smrtí, do života věčného. Nabídneli matka dítěti ruku, že jej převede přes úzkou lávku nad propastí,
a ono se přesto bude bát přejít a odmítne její pomoc, jakou to
prokázalo víru v matku? Kdo věří v Krista, dává se vést jeho
radami. Neřídí-li se jeho pokyny, prozrazuje, že v něj nevěří, činí
ho lhářem, říká mu: "Ty nemůžeš učinit, co slibuješ, proto ti
nepodám ruku."
V dnešním evangeliu se poprvé od poslední večeře
setkáváme se všemi apoštoly pohromadě. Arci chybí Jidáš a
Tomáš, a ostatní dlí za zavřenými dveřmi ze strachu před Židy, ale
jsou tu, a jejich shromáždění jim přinese novou velkou zkušenost.
Pohlédněme na apoštoly, napřed zase jako na vlastnosti
člověka, který umřel na kříži. Než umřel, všechny se rozprchly,
aby ušly zničení. Při smrti na kříži opravdu nejde o to, aby byla

zničena kterákoliv lidská vlastnost, pokud je dobrá, protože ony
nejsou podstatnou částí lidského já, nýbrž jen jeho přídavky,
barvami, rozličnými nátěry. Podstatnou částí lidského já je od
ostatních lidských vědomí oddělené vědomí, nespojené
uvědoměle s vědomím Božím. Smrtí se definitivně ruší tento pocit
oddělenosti vědomí. Kdyby při smrti byly zúčastněny přímo i lidské
vlastnosti, zrušily by se i ony. Protože však při smrti na kříži
ustupují do pozadí a nemohou se uplatnit, ba naopak, kdyby se
chtěly uplatnit, buď by porušily umírání nebo by sebe zničily, mají
mnozí za to, že smrtí na kříži se ruší lidská individualita a že se z
lidského odděleného vědomí stane nějaká metafyzická kaše. Děje
se však jen něco obdobného, s čím jsme se už setkali i při předcházejících méně obsažných přeměnách. Při křtu v Jordánu tu
stojí ve vodě Pán Ježíš, Syn Boží, a ne syn tesařův se všemi
lidskými vlastnostmi. Po odchodu na poušť se však k němu vrací
celá lidská individualita, a on musí se špatnými vlastnostmi bojovat
(pokušení Satanovo na poušti). Po smrti na kříži je situace
obdobná, až na to, že zmrtvýchvstalý Kristus nemusí bojovat se
špatnými vlastnostmi. Prošel posledním soudem při němž
definitivně byly odděleny špatné vlastnosti (Jidáš) od dobrých
(ostatní apoštolové). Není tím však řečeno, že by nemusel některé
z nich znovuzískávat (Tomáše). To jsou velmi důležité pokyny pro
vnitřní život, poprvé na světě tak podrobně ukázané symbolikou
života. Dokázali bychom už celkem snadno převést všechno, co
se dělo s apoštoly, do změněného stavu lidských vlastností po
smrti na kříži. Božství (s universálním spojené individuální vědomí)
předává vlastnostem svůj pokoj. To znamená asi takovouto
změnu. Před smrtí na kříži se lidské vlastnosti připínaly k lidskému
já, znázorněnému Pánem Ježíšem chodícím s apoštoly. S jeho
pomocí postupně nabývaly na kvalitě. Když však bylo zapotřebí
odevzdat na kříži všechno lidské Bohu, neměly oč se opřít,
probíjely se jaksi každá na svou pěst. A nyní po smrti na kříži se
znovu připínají k nadlidskému životu osvobozeného vědomí. To je
ta nejpodivuhodnější změna, která v člověku nastává, a pro níž
jsme přišli na tento svět. Lidský život je učilištěm symbiozy
(spolužití) stvořeného s nestvořeným. Je to zpětný pochod, jehož
předešlou stránkou byl přechod z nestvořeného do stvořeného. Je
pochopitelné, že smrt na kříži, která neměla vzápětí trvalou smrt
těla, nýbrž jeho vzkříšení k novému životu, musela mít obdobný
vliv na lidské vlastnosti, znázorněné pro snazší pochopení
apoštoly, tedy někým jiným odděleným od Pána Ježíše. Lidské
tělo by po smrti na kříži nemohlo existovat bez lidských vlastností,
bez apoštolů. Je tu velkolepě zodpovězena otázka, co se stane s
lidskou individualitou po vzkříšení k věčnému životu. Ježíš Kristus

nám dává jasnou odpověď, že nezanikne, ale že se postupně, ne
hned při smrti na kříži, znovu zorganizuje celá lidská individualita,
avšak na vyšší spojovací úrovni, organizuje se zase obdobně, jako
se rodí člověk na zemi. Napřed je tu tělo a pak se teprve formují
lidské vlastnosti. Pán Ježíš, povstavší z hrobu, tj. z našeho
nynějšího lidského života, ovšem nepředstavuje jen těla vzkříšení,
ale vzkříšení celé individuality, spojené však vědomě s Bohem, při
čemž tělo je jejím nositelem.
První fází rehabilitace vlastností je vlití pokoje do nich z
duchovního centra. O tom se mluví v dnešním evangeliu. Je to
velkolepé převedení jejich závislosti na zevních okolnostech, na
zevním světě, v závislosti na věčném životě. Vlastnosti kdysi po
našem narození na svět vznikaly a rozvíjely se z životních potřeb
individua. Nebyly sice jen výplodem prostředí, ve kterém člověk žil,
ale vytvářely charakter osobnosti a ovlivňovaly způsob života i
osudy člověka. Pokoj nebyl jejich jednotícím prvkem, nýbrž pocit
vlastnictví a oddělenosti. Oba tyto prvky nyní zmizely poznáním
nabytým při mystické smrti, takže byly vytvořeny podmínky pro
vědomou jejich závislost na nesmrtelné podstatě.
Náboženská zkušenost tedy není zamítání života na zemi,
ale jeho dokonalejší využití až za hranice dosavadních zkušeností
a možností. Zatímco na stupni očistném lidské vlastnosti slouží k
mravnímu tříbení lidské osobnosti, na stupni osvěcovacím jsou
doplňovány "novým vínem", které v nich začíná kolovat, na stupni
spojovacím začínajícím smrtí na kříži, berou sílu z vědomí Božího.
Aby však toho mohlo být dosaženo, nutno přejít přes přechodný
"stupeň pokoje". Co se jím rozumí, je poznat z toho, že apoštolové
dleli pohromadě za zavřenými dveřmi v bázni před židy. Dostalo
se jim jistoty, že Pán Ježíš je neopustil a že opět má moc je
ochránit před nepřáteli. Je to jistota nabytá přímým stykem s Bohem. Všechno co na nich bylo lidského, bylo od nynějška závislé
nikoliv na vůli člověka, ale na vůli Boží. Apoštolům se dostalo
jistoty, že budou žít věčně a na zemi vykonají, co jim Kristus
přikáže. Budou odpouštět hříchy z moci Ducha svatého, ne ze své
osobní moci. Jenže zevní pozorovatel nerozezná, z jaké moci jednají.
Je zajímavé, že Kristus za hlavní jádro činnosti apoštolů určil
odpouštění hříchů. Proč tento prostředek stanovil za hlavní činitel
spásy člověka? Podstata hříšnosti je vlastně zaujatost pouhým
lidstvím. Ta nedovoluje člověku vzhlédnout za jeho hranice.
Zamění-li se připoutanost ke světu poutaností k Bohu, je učiněn
slušný počátek duchovního pokroku, jsou dány všechny předpoklady pro nabytí vědomí Boha.

Moc odpouštět hříchy získali apoštolové po tom, co nabyli
pokoje a převzali moc Ducha svatého. V duši, ve které není onoho
pokoje, o němž zde mluví Kristus, nemůže sídlit ani Duch, který
má moc odpouštět hříchy. Není-li takových kněží, neznamená to,
že by nemohli odpustit hříchy. Co se nedostává na jejich straně, to
musí zastat člověk činící pokání. Je-li odpor kajícníka k dosavadnímu způsobu života silnější než všechna jeho připoutanost ke
světu, pak je mu odpuštěno pro jeho dobrou přípravu, protože se
vyprázdnil. Jestliže zároveň aspoň stejnou měrou toužil, aby do
něho bylo zaseto duchovní símě, aby se směl podílet na věčném
životě, objeví se ihned nová setba za všech životních okolností novým přístupem k věcem a událostem, k lidem a k Bohu.
Apoštolové se ocitají na začátku stupně spojovacího, u cíle
cesty člověka. Během tří let učitelství Pána Ježíše byli na úrovni
osvěcovací. Bude dobře, vysvětlíme-li si ještě jednou souhrnně, v
čem nastala změna. Cestu osvěcovací zahájili (ve většině
případů) souhlasem, že jsou povoláni k učitelskému úkolu od
Pána Ježíše. (Viz: "Petře, ode dneška nebudeš lovit ryby, ale
duše.") Aby mohli být k tomuto úkolu též vyvoleni, museli prodělat
určitý duchovní vývoj. Během něho získali předáním od Pána
Ježíše mnoho schopností, pomocí nichž mohli jednotlivce k tomu
připravené dostat rovněž na cestu osvěcovací nebo jim pomoci z
tíživé životní situace. V té době apoštolové už křtili, ale moc,
převádět člověka z připoutanosti ke světu k poutanosti Bohem, jim
byla jen dočasně propůjčena, pokoj, který občas zažívali, se
dostavoval jen ve vzácných chvílích, např. oněm třem na hoře
Tabor při proměnění Páně, proto ani símě jejich činnosti nebylo
dokonalé. Při mučení a smrti Pána Ježíše jim bylo téměř všechno,
co získali, vzato, aby nabyli jistotu, že Pán Ježíš nemínil svými
dary obdařit jejich lidství, nýbrž pomoci jim a jejich následovníkům,
aby se dostali nad lidství k vědomému věčnému životu. Na to je
Pán Ježíš přesvědčil, že jeho fyzická smrt neznamenala konec
života, nýbrž nástup do věčného, ničím neohrožovaného věčného
života. Nabyli jistotu, že budou-li jej následovat, i když zemrou
mučednickou smrtí jako on, vstanou zmrtvých do věčného života.
Tento důkaz by je byl však nepřesvědčil, právě jako je
nepřesvědčily všechny předešlé zázraky, které před nimi Pán
Ježíš učinil. Bylo je třeba dostat na úroveň poznání, na které je
přeměna pomíjivého člověka ve věčnou bytost samozřejmostí. K
tomu použil Pán Ježíš dvou hlavních prostředků, předání pokoje a
předání Ducha svatého. Charakterem člověka je ustavičný
nepokoj. Řeč, ať mluvená nebo myšlená, je např. známkou
ustavičného nepokoje lidské duše, stejně tak je tomu se všemi
city, obavami, radostmi, se všemi hnutími mysli, atd. V pokoji,

který sesílá Kristus na své apoštoly, se člověk přesvědčuje, že
nepotřebuje povídavě myslit a přesto neztratí vědomí ani
neupadne do stavu spánku nebo nějakého transu. Není to ani stav
bezmyšlenkovitosti, nýbrž začátek spojení s všeobsáhlou
myšlenkou, takže není třeba těkat myšlenkami, vynalézat a hledat
řešení jako dříve. Člověk je uspokojen nabytým poznáním, zažívá
pokoj. To je ovšem jen předstupeň pravého a trvalého spojení s
Bohem. Pak následuje ještě seslání Ducha svatého. I to má své
stupně. My si promluvíme až o jeho nejvyšším pro člověka
únosném stupni, a to u příležitosti svatodušních svátků.
Spojovací stupeň se tedy liší od osvěcovacího hlavně tím, že
člověk na tomto stupni už není přesvědčován a překonáván něčím
vyšším, nýbrž je překonán a přesvědčen, žije ve stínu vyššího, je
trvalým nástrojem v rukou Božích. Jeho život je soustavně, nikoliv
jen ve chvílích milosti, umocněn mocí Boží, a proto je také v
maximálně možné míře užitečný pro své okolí. Nyní teprve dorostl
k duchovním úkolům.
Zastavme se ještě u víry sv. Tomáše. Byli by uvěřili všichni
ostatní apoštolové, kteří byli přítomni příchodu Páně, kdyby se byli
nepřesvědčili? O tom se můžeme jen dohadovat. Můžeme však
předpokládat, že postoj sv. Tomáše nebyl nikterak výjimečný. Kdyby byl Pán Ježíš měl za to, že by apoštolové nepotřebovali se
přesvědčit o jeho zmrtvýchvstání, nebyl by přišel mezi ně.
Potřebovali to všichni. Pro náš výklad je důležitý výrok sv.
Tomáše, když se byl přesvědčil: "Můj Pán, můj Bůh!: To je začátek
onoho posledního spojovacího stupně. Člověk je přesvědčen,
nemusí být už stále nově přesvědčován. Slovo Boží, jak už víme,
je skutkem. Praví-li tedy Pán Ježíš: "Nebuď nevěřícím, ale
věřícím", zařazuje sv. Tomáše mezi věřící, trvale na úroveň
ostatních apoštolů. Zase jsme tu svědky trvalého přechodu
podřízenosti člověka Bohu. A kdybychom z tohoto hlediska
pohlédli na celý jeho vzestup, řekli bychom: na stupni očistném se
člověk řídí rozumem, city, pudy a vášněmi, na stupni osvěcovacím
kromě toho občas inspirací Boží, kdežto na stupni spojovacím je
člověk zcela oddán vedení Božímu.
Z dnešního evangelia je patrný hlavní úkol Kristův a jeho
následovníků. Nikdo nedosahuje spojení s Bohem jen pro sebe, a
kdokoliv by tvrdil, že toto spojení je jeho soukromou záležitostí bez
závazků vůči společnosti, prozrazuje, že sám sebe klame, že
nedosáhl spojení, oné jednoty s Otcem, o níž mluvil Pán Ježíš, a
kterou vytkl jako cíl lidského života. Základním prostředkem k
tomuto spojení je odpuštění hříchů, obrovská moc daná člověku,

aby směl osvobodit své spolubratry z otroctví ke střepu života, z
omylu, jímž zaměňuje část za celek.

Neděle druhá po Velikonocích
Čtení z I. listu sv. Petra Apoštola II, 21 - 25:
Nejmilejší! Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad,
abyste šli v jeho šlépějích. On se nedopustil hříchu aniž byla
shledána lest v jeho ústech, když mu spílali, nespílal, když trpěl,
nehrozil, nýbrž svěřil se tomu, který soudí spravedlivě, on vynesl
hříchy na svém těle na dřevo, abychom zemřeli hříchům a žili
spravedlnosti, a jeho jizvami jste byli uzdraveni. Neboť jste byli
jako bludné ovce, nyní však jste se obrátili k pastýři a strážci
svých duší.
Pokračování sv. Evangelia podle Jana X, 11 - 16:
Za onoho času řekl Pán Ježíš farizeům: "Já jsem pastýř
dobrý. Dobrý pastýř dává v sázku svůj život za ovce. Ale
námezdník a ten, kdo není pastýřem, kterému ovce nepatří, vidí
přicházet vlka, i opouští ovce a utíká, a vlk je trhá a rozhání. Vždyť
je to námezdník a na ovcích mu nezáleží. Já jsem dobrý pastýř a
znám své a znají mě moje. Jako mne zná Otec a jako já znám
Otce. A svůj život obětuji za své ovce. Mám i jiné ovce, které
nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést, a uslyší můj hlas, i
bude jeden ovčinec a jeden pastýř."
Výklad:
Chceme-li správně zacházet s vykládaným textem, musíme
si uvědomit, ke komu sv. Petr mluvil, na koho vztahoval svá slova.
Mluvil k lidem, na něž viděl sestoupit Ducha svatého, a proto je
pokřtil. Byl svědkem toho, že pomocí tohoto Ducha jim odpustil
hříchy, to znamená, že je odvrátil od dosavadního způsobu života.
Přitom si byl dobře vědom, kdy dostal od Krista moc odpouštět
hříchy a za jakých okolností. Byl ustanoven do této moci po
zmrtvýchvstání Páně. Uvědomoval si, že kdyby byl Pán Ježíš
nezemřel na kříži, ani on, sv. Petr, by byl nezískal dar Ducha
svatého, pomocí nějž odpouštěl hříchy. Mohl tedy právem
prohlásit, že také všichni, kteří byli jati tímto Duchem, právě jako
on, Petr, i oni se připojili ku Kristově oběti, i oni byli smrtí
Ježíšovou vyneseni ze světského způsobu života k životu
duchovnímu. Je snad dostatečně jasné, že bez odpuštění hříchů
by se nikdo neuzdravil jizvami Kristovými, tj. bez odpuštění hříchů
by nikdo nenastoupil nový způsob života. Neplatí tedy slova

Petrova pro celé lidstvo, dokonce ani neplatí pro ty, kteří jen
prohlásí, že uvěřili v Krista, nýbrž pro ty, kteří uvěří a zároveň
projeví touhu žít pro život věčný, jít ve šlépějích Kristových.
Mohli byste namítnout, že uvěřit přece znamená
samozřejmě vyvodit z víry všechny důsledky, tj. nežít jako dříve,
nebýt už bludnou ovcí, brzy se pasoucí na tom, brzy na onom poli
světských požitků. Pravdu byste měli jen potud, že skutečné
uvěření je rovno odpuštění hříchů, ale ne každé uvěření je mu
rovno. Odpuštění hříchů pak nese s sebou změnu života.
Nemyslete si, že apoštolové působili na lidi pouhým slovním
přesvědčováním, aby uvěřili. Sebeduchaplnější zdůvodňování
zásluh Kristových a velikosti jeho činů, by nezpůsobilo změnu,
kterou způsobil při tom Duch svatý. Slova apoštolů byla jen
projevem vůle apoštolů předat ducha lidem, změnit jejich život,
posvětit jej, a pokud se tato vůle shodovala s vůlí Boží, Duch sám
způsobil změnu, jíž potom apoštolové byli už pouhými svědky.
Spíše než přesvědčovat bylo potom zapotřebí lidem ukazovat, že
by neměli být spokojeni s dosavadním způsobem jednání a
myšlení, tj. připravit půdu pro přijetí Ducha svatého. U nikoho, u
koho není tato příprava provedena, nemůže zapůsobit Duch svatý.
(Aby nevznikl omyl, bude dobře opakovat, že stupeň působení
Ducha svatého byl při obracení na víru daleko nižší než např. při
seslání Ducha na apoštoly po zmrtvýchvstání Páně. Takový
stupeň ovlivnění Duchem by byli nově uvěřivší nesnesli. Byli by
zbaveni vědomí a tím by se působení ducha minulo účinkem.).
Vidíme, že věčná nespokojenost lidí je vlastně jakousi záměrnou
přípravou k přijetí Ducha svatého. U lidstva jako celku působí
aspoň k technickému, uměleckému a sociálnímu pokroku, u zvlášť
nespokojených a náročných jedinců, jejichž nespokojenost má ráz
touhy přehodnotit celý život, postavit ho celý na nové solidnější
základně, působí k přijetí Ducha svatého. Kde nespokojenost s
dosavadní úrovní a způsobem života dostoupila vrcholu, tam
dnes, jako dříve, nastupuje zásah Ducha svatého. Vždycky však
základní podnět ke změně v myšlení a hodnocení, který zásah
Ducha způsobí, zdánlivě přichází zvnějška. Ve skutečnosti zevní
prostředek změny působí jen jako urychlovač (katalyzátor),
reakce, která by proběhla tak jako tak, ale pomaleji. Působení
apoštolů nebylo ničím více než tímto katalyzátorem v duších
vnitřně připravených ke změnám, které v nich přivodil duch. Kdyby
byli nezapůsobili svým slovem a příkladem, byl by se celý proces
duchovního vývoje zdržel, těžko říci na jak dlouho, snad o století
nebo tisíciletí.

Protože však u pokřtěných nešlo o tak vznešený stupeň
přijetí Ducha svatého, o jakém se mluví při seslání Ducha svatého
na apoštoly 40 dní po zmrtvýchvstání Páně, starý člověk, který
jakoby zemřel, se za čas probouzel k životu a hlásil se o všechna
svá dřívější práva. Proto musel sv. Petr připomínat pokřtěným, aby
šli ve šlépějích Kristových. Připomíná jim některé vlastnosti Páně,
jejichž opak velmi oslabuje nový duchovní život v člověku. Mohlo
by vám být nápadné, proč připomíná zrovna ty vlastnosti, které
způsobily nebo usnadnily vstup Páně na kříž, nebo které činily
jeho život pasivnější než je život ostatních lidí. Chce prostě
vystihnout úroveň jednání, která odpovídá vnitřnímu pokroku,
nastavšímu po odpuštění hříchů. Člověk, jemuž byly odpuštěny
hříchy, může se chovat v jistém smyslu pasivněji než ostatní lidé
proto, že vstupuje na úroveň, kde rozumí lépe událostem kolem
sebe než ostatní lidé, dává se jimi poučit, takže nenastávají střety
s okolím, pokud je poslušen svého pochopení. Jeho život je
snazší než život ostatních lidí, ale jen potud, pokud je opravdu
poslušen svého pochopení zákulisního smyslu událostí. A právě
do míry tohoto pochopení může se stát pasivnějším než ostatní
lidé. Poznává v něčem vyšší formy spravedlnosti, poznává, proč
se děje to a ne ono, odporuje jen tomu, čemu neporozuměl nebo
čemu má odporovat, aniž by se potřeboval rozhodovat pouze
vlastním rozumem. O tom zde nemůžeme mluvit, protože by se
ani nedalo vypsat, jak tomu je. Kdo to však zažívá, ví, že ani tato
pasivita se nesmí přehánět, život se nesmí stát po všech
stránkách trpným, ale jen tam, kde jde jen o vědomou poslušnost
Pastýři, jehož vládu člověk na tomto stupni poprvé začíná
pociťovat. Dříve se pásl jako bludná ovce, nevěděl kde, nyní
začíná vědět, kde se má pást, kam má jít, co má dělat, aby se
příliš nevzdálil věrnému stádu a jeho Pastýři. A protože vedení
Pastýřovo z počátku je velmi jemné, je základním požadavkem pro
život takového člověka, aby i on zjemnil své chování a tak aby
volání Pastýřovo nezaniklo ve hřmotu lidského počínání.
Ještě nám zbývá vysvětlit slova "vynesl hříchy na svém těle
na dřevo (kříže)".
Je možno, aby někdo za někoho trpěl a tím mu pomohl k
duchovnímu vzestupu, respektive k odpuštění hříchů? Může to
učinit jen vtělený Bůh nebo kdokoliv, kdo je k tomu nějak svým
vývojem povolán? Měli jsme už příležitost si vysvětlit při umučení
Páně, že odhlédneme-li od historické události ukřižování Pána
Ježíše, jsme všichni nositeli života Božího, On se tímto způsobem
vždy znovu v nesčetných variantách dává v každém člověku
křižovat tím, že tzv. náš život v nás dohoří a my zemřeme fyzickou

smrtí, ale i tím, že trpíme a chtěně či nechtěně se odříkáme
během života na zemi. Apoštolové však byli svědky změny, která
se s nimi stala po zmrtvýchvstání Krista, když postupně od něho
získali pokoj a Ducha svatého. Věděli dobře, že před tím, než
jejich mistr vstoupil na kříž, měli sice všechno, co potřebovali k
životu na zemi i k drobné práci pro blaho jiných, avšak chyběla jim
pevnost a jistota, takže v okamžiku největšího ponížení Páně se
ukázali být velmi ustrašení a ze strachu o svůj pozemský život byli
dokonce připraveni svého Pána zapřít. Soudili tedy správně, že s
lidskou křehkostí jim zůstala i hříšnost. Po zmrtvýchvstání Páně
však podle slibu Ježíšova získali Ducha svatého, který jim dal
nejen poznat, co dosud nevěděli, ale svou vládou v nich způsobil
trvanlivou změnu, ničím neotřesitelnou, stálost a věrnost zkušenosti, kterou nabyli, tj. též věrnost Kristu a úkolu, který na sebe
vzali. Věděli, že bez smrti Pána Ježíše by byli těchto vlastností i
onoho živého a stálého spojení s Bohem ve své duši nezískali.
Měli tedy právo říci, že Pán Ježíš vynesl jejich hříchy na dřevo
kříže, že svou smrtí smazal jejich hříchy, protože se nyní viděli
svobodní, hříchů zbavení, a dobře věděli, že se nijak nepřičinili o
tuto změnu, leda svou dobrou vůlí. Když pak viděli, že Duch svatý
sestupuje i na jiné lidi, které oni křtili, že způsobuje radikální
změnu v jejich životě, měli důkaz o tom, že vzal na kříž nejen
hříchy apoštolů, ale i hříchy ostatních lidí. Protože od dob
Ježíšových jsme neustále svědky četných odpuštění hříchů s
podobnými následky jako za dob prvních apoštolů, mají
theologové za to, že smrt vtěleného Boha na kříži přivodila zásadní změnu v přístupu člověka k Bohu. Mnozí mají dokonce za
to, že před Kristovou smrtí na kříži nikdo nemohl být spasen, tj.
nikdo se nemohl stát naprosto svobodnou, vědomě věčnou
bytostí, nejvýš byl jakýmsi čekatelem této svobody až do chvíle
umučení Páně. Některé povrchně vysvětlené výroky z Bible by
dokonce svědčily o správnosti tohoto názoru. Protože však i ze
Starého zákona známe četné případy odpuštění hříchů nehledíme-li už ke zkušenostem jiných starších náboženství - je
jisté, že zmíněný výklad je nesprávný. Pravda je, že Bůh chtěl a
musel znovu ukázat, a to učinil Pán Ježíš na kříži - že jen vlastním
přičiněním nikdo nemůže zvednout hlavu od země, že nikdo
nemůže přestat milovat tento svět a považovat jej za jedině platný
a za samoúčelný. Kdyby to byl neukázal, lidé by byli zabředli v
sebelásce a byli by ztratili naději na věčný život. Této naděje
nesmí být lidstvo nikdy zbaveno, protože právě lidský život je
odrazovým můstkem do věčnosti. Kdyby si toho přestala být
vědoma ta část lidí, která má moc ovlivnit mínění a vědění většiny
ostatních, mělo by to za následek, že by lidé začli hledat smysl

života jen v pozemských statcích, kterých by byl proto čím dále
tím větší nedostatek, až by nastala tak velká nerovnováha mezi
tím, co lidská přirozenost a příroda člověku nabízí a mezi
poptávkou po tom, co od nich člověk chce, že by se lidstvo utopilo
v krvi válek při honbě za životními prostředky.
Pán Ježíš však také mohl vzít na kříž naše hříchy a učinil
to, jenže ne tak, jak si to lidé prostomyslně představují. Pán Ježíš
stejně jako každý z nás měl k dispozici lidské tělo, a co s ním
provedl na kříži a při zmrtvýchvstání je prostě školní příklad toho,
co sami máme učinit se svým tělem, dostaneme-li se na kříž a ke
zmrtvýchvstání. Lidské tělo je tu opravdu proto, abychom v něm
vstali z mrtvých, pokud tohoto těla využijeme v nejvyšší míře.
Jenže není třeba vstupovat na dřevo kříže, jak On ukázal, protože
tím by ani zdaleka nebyl zajištěn vnitřní obsah tohoto umírání. Pán
Ježíš se nedal jen tělesně ukřižovat, nýbrž dal ukřižovat celé
lidské já, které postupně k tomuto usmrcení připravil, jak jsme si
ukázali ve dnech před Božím hodem velikonočním. Na kříž musel
vstoupit jen proto, abychom pochopili, že šlo o dokonalou smrt
člověka, a že bez ní není zmrtvýchvstání.
Ještě jednou si musíme říci, co je to pro člověka
zmrtvýchvstání. Víme z výroků Pána Ježíše, že všechny lidi, kteří
žili jen pro cíle světské, a kteří neměli zdání o věčném životě,
považoval za mrtvé. Tady je klíč k pochopení, jak může takový z
našeho hlediska živý, ale z hlediska Božího mrtvý člověk ještě za
života na zemi povstat ze svého hrobu, jímž je zatím jeho lidské já,
vědomě nespojené s věčným životem. Před zmrtvýchvstáním je
člověk spojen s Bohem jen jednostranně tím, že od něho
ustavičně přijímá uvědomovací sílu, že jeho mocí je vědomým
tvorem. Je to spojení jednostranné, protože je to spojení shora od
Boha dolů ke člověku. Na kříži se navázalo trvalé spojení zdola
nahoru, od člověka k Bohu. Aby se to mohlo stát, bylo nutno, aby
lidské já přestalo vycházet ze sebe do světa kolem sebe a vešlo
zpět ze sebe do Boha. To se rovná quasi fyzické smrti, protože
vůči zevnímu světu se potom musí člověk jevit jako mrtvý, jelikož
jím skutečně je. Avšak není mrtvý vůči Bohu, naopak, všechno
vědomí, které přijal a jímž před tím disponoval jen navenek, nyní
obrací k Bohu a navazuje trvalé spojení zdola nahoru. Po určité
době, označené v Bibli zmrtvýchvstáním Páně, začne se lidské já
vracet od Boha do lidského těla, ale nikoliv tak jako při narození
na svět, že by ztratilo vědomé spojení s Bohem, nýbrž jako do
lidského těla nastavená, prodloužená ruka Páně. Protože potom
se svým já dlí u Boha a protože Bůh svým životem napájí všechny
tvory, může také takto znovuzrozený člověk přecházet do vůle

kteréhokoliv člověka, přesto však to nemůže učinit bez jeho vůle,
nesmí a nemůže jiného znásilňovat. To je zaručeno tím, že tzv.
mrtvý člověk, tj. neznovuzrozený, nevstalý z mrtvých, všechno, co
dostává od Boha, převádí navenek do zevního světa. Kdyby získal
větší dávku Boží pomoci, zase by ji vynaložil na svůj zevní život,
nikoliv na vnitřní růst, promrhal by ji. Svobodná lidská vůle a
duchovní nevědomost jsou regulátory Boží síly. I v tomto smyslu
království Boží násilí trpí a na druhé straně násilím je dobýváno.
Má-li takový význam lidská vůle, pak samozřejmě tam, kde k tomu
dá člověk své svolení, může Kristus na sebe vzít něčí hříchy, a to
v tom smyslu, že zbaví člověka svým vstupem do lidské vůle touhy
po rozptylování ve světě, po pouhém vyžití navenek a dá mu
poznat, že smyslem jeho života je cíl věčný. Aby to ale mohl učinit,
musí být mezi ním a mezi k obrácení připraveným člověkem
nějaký prostředek, pomocí něhož se to stane. Ve výjimečných
případech to může být zvlášť těžká životní situace, jindy stačí
pouhá nespokojenost s dosavadním způsobem života společně s
konkrétním podnětem, třeba vyslovenou nebo přečtenou větou.
Když např. apoštolové po ukřižování Páně postupně přijímali stále
větší měrou Ducha svatého prostřednictvím Pána Ježíše Krista,
působila jako prostředek jejich nespokojenost s dosavadním
stavem a jejich touha projevit znovu věrnost Kristu a napravit, co
pokazili. Bez tohoto projevu vůle by ztratili kontakt s Kristem.
Ještě jednou ve zkratce. Pán Ježíš může na sebe vzít hříchy
kohokoliv, tím že způsobí u dotyčného obraz vůle z dočasných
cílů k věčným. Může to učinit proto, že na kříži uskutečnil svůj
vstup do vědomí Božího a nyní s tímto proudem, který tak jako tak
proudí do každého člověka, přechází do obráceného, a to svou
konkrétní spasitelskou vůlí a může za člověka učinit to, co člověk
učinit nemůže, a to odebrat z něho kus hříšného, tj. k světu
připoutaného já zpět do centra Božího. To je jako by nesl hříchy
dotyčného člověka. Nevědomý, s Bohem nespojený člověk to
učinit nemůže, protože je pouze jednostranně spojen s Bohem,
směrem od Něho k sobě, takže se sebe nemůže zbavit tím, že by
sebe Bohu účinně odevzdal, leda by to učinil za pomoci Kristovy
nebo kteréhokoliv světce, který prodělal tutéž vnitřní proměnu jako
Pán Ježíš na kříži. Je třeba však říci, že tuto službu může
uskutečnit i jiný duchovní níže stojící člověk, aspoň do určité míry
bez záruky trvalého účinku, protože nepozná, kdo je pro tento
vzestup připraven. Může to učinit proto, že existuje spojitost mezi
všemi lidskými já, spojitost dosti volná, která se dá však posílit vůlí
aktivního a pasivního činitele. Může mít ale také ten následek, o
němž pravil Pán Ježíš, že vede-li slepý slepého, oba padnou do

jámy, neboli, že hříšník strhne svého samozvaného spasitele na
svou úroveň, místo aby pomáhající pozdvihl hříšníka.
Je jisto, že prodělá-li někdo obtížné umírání na kříži, nikdy je
neprodělá jen sám za sebe a pro sebe, a to z toho důvodu, že čím
výše duchovně stoupá, tím plněji chápe spojitost svého já s
veškerými já a svou povinnost jim pomáhat. Trpí proto i za ostatní
lidi, a může tento vzestup v kterékoliv fázi znovu s někým, ne však
úplně, za někoho, prodělávat, tj. může připravenému člověku
pomáhat, aby prošel určitou vývojovou fází. Pak může dobrovolně
na sebe vzít utrpení, které by jinak vedený člověk musel nést sám.
Ježíš Kristus učinil na kříži totéž za celé lidstvo s tím rozdílem, že
jeho oběť má povahu stálou, protože je vtěleným Bohem. Je to
oběť, která nezačala před dvěma tisíci lety na kříži, ani tím
nekončila. Smrtí na kříži Pán Ježíš jen dokumentoval, co činí
věčně, aby jej mohli ostatní lidé následovat.
Ještě několik slov k dnešnímu sv. evangeliu. Každý, kdo se
po odpuštění hříchů ocitl vědomě ve stádu Kristově, začne zažívat
něco, co jsou projevy dobrého pastýře. Pase se sice dál jako
ostatní lidé, aby uhájil svou povahou zvířecí a lidský život, jde-li
mu však o to, aby zůstal ve stádu Kristově, vidí, že je při tom
veden. Převládne-li u něho radost nad tím, že jej vede Kristus a že
on smí patřit do jeho stáda a prospívat podle jeho vůle, vedení se
stává stále zřetelnější, utrpení a překážky jsou zhlazovány
poslušností, člověk rychle duchovně pokračuje, stává se postupně
člověkem osvíceným a nakonec spojeným s Bohem. Převládne-li
u něho radost nad dobrou a snazší pastvou, vedení se postupně
ztrácí, až konečně člověk pro samou pastvu ztrácí se zřetele
Pastýře, duchovní pokrok se zastavuje a poslední věci bývají horší
prvních. Na každém vývojovém stupni je člověk ochoten zaměnit
prostředek za cíl, protože vždycky mu to připadá být snazší,
protože to chvilkově snazší také je, ale ne nadlouho. Zamění-li
ovce poslušnost pastýři za dobrou pastvu, chvíli se sice dobře
pase, ale pak se ocitne mimo stádo se vším nebezpečím z toho
pocházejícím. Všeobecně platí, že jedná-li někdo z lásky k
někomu, jedná vždycky moudřeji než když jedná jen z lásky k sobě.
Pán Ježíš sebe směle nazval dobrým pastýřem, protože
nepřišel proto, aby křížkem navštěvoval své věrné, ale aby
odstraňoval překážky z jejich cesty.
Říká se tedy neprávem, že koho Bůh miluje, toho křížkem
navštěvuje? Bohužel nikoliv. Někdy člověka nemůže vést, nechceli ho zbavit svobodné vůle. A on ho svobodné vůle nechce zbavit,

neboť tím by člověka připravil o jedinou zásluhu o království Boží.
Někdy člověk nemůže porozumět Božímu vedení proto, že je
zároveň veden předsudky, které mu byly už dříve vštípeny
současně s vírou, převzatou od lidí a pokroucenou jejich
nedostatečným poznáním. Takovým předsudkem ve víře může být
např. přesvědčení, že člověk musí vytrpět všechno, co vytrpěl Pán
Ježíš, aby se stal věčnou bytostí nebo aby pomohl ke spáse
ostatním. Pak takovému člověku nezbude nic jiného než trpět,
přestože Kristus přišel ukázat cestu strmou a obtížnou, ale nikoliv
zvýšit utrpení lidí. Jinou překážkou vedení Božímu může být to, že
člověk, zase z nějakého předem chybně pojatého názoru,
nepovažuje činný život a modlitbu za dva zcela rovnocenné
partnery, jeden z těchto činitelů zanedbává nebo u jednoho či u
druhého lpí na nějakém předem naučeném způsobu, ze kterého
už měl dávno přejít na jiný. V takových případech jde o chybné
užití vůle bez viny uživatele. Vedení nepřestává, ale tam, kde se
pro zmíněné a jiné předsudky, pro nerovnováhu mezi vnitřním a
zevním životem nemůže prosadit, nahrazuje ji utrpením, kterým se
doplňuje určitá stránka odosobnění potřebného k dalšímu
vzestupu.
Podobenství o dobrém pastýři není tedy nikdy porušováno
Pastýřem, nýbrž ovcemi, jelikož lidé nejsou tak prostými a
jednoduchými tvory, aby se dali vést jako ovce. I když však
nastává pro člověka sebevětší nebezpečí a sebevětší utrpení,
vždycky Pastýř pomůže a vyvede svou ovci do bezpečí.
Pán Ježíš mluvil o tom, že bude jednou jeden ovčinec a
jeden Pastýř. Měl na mysli tehdy vzdálenou dobu, kdy sice budou
různá stáda (náboženství), ale myšlení lidí dospěje tak daleko, že
poznají, že všechna náboženství míří k jednomu a témuž cíli.
Neděle třetí po Velikonocích
Čtení z I. listu sv. Petra Apoštola II, 11 - 19:
Miláčci, napomínám vás jako cizince a přistěhovalce.
Zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši, veďte
vzorný život mezi pohany, aby v tom, v čem vás pomlouvají jako
zločince, z dobrých skutků, když (vás) pozorují, velebili Boha v
den navštívení. Podrobte se pro Pána každému lidskému zřízení,
ať králi, jako vrchnímu pánu, nebo místodržitelům, jako těm, kdo
jsou od něho posláni trestat zločince, ale chváliti ty, kdo konají
dobro, neboť tak je vůle Boží, abyste dobrými skutky umlčovali
neznalost nerozumných lidí, jako svobodní, ale ne že byste měli
svobodu za pláštík zloby, nýbrž jako Boží služebníci. Všecky ctě-

te, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále mějte v úctě! Služebníci
ať se podrobují s veškerou bázní pánům, nejen dobrým a mírným,
nýbrž i bezohledným, neboť to je Bohumilé, snáší-li kdo útrapy pro
svědomitost vůči Bohu a trpí nespravedlivě.
Pokračování sv. Evangelia podle Jana XVII, 16 - 22:
Za onoho času řekl Pán Ježíš svým učedníkům: "Jen krátko,
a již mě neuvidíte, a zase krátko a uvidíte mě." Tu si někteří z jeho
učedníků řekli mezi sebou: "Co to znamená, co nám říká: "Jen
krátko a již mě neuvidíte, a zase krátko, a uvidíte mě?" A: "Jdu k
Otci?" říkali tedy: "Co to znamená to "krátko", o němž mluví?
Nevíme, co říká." Ježíš poznal, že se ho chtěli tázati, a řekl jim:
"Na to se mezi sebou ptáte, že jsem řekl: "Jen krátko, a již mě
neuvidíte, a zase krátko, a uvidíte mě?" Vpravdě, vpravdě vám
pravím: Vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Vy
sice budete zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost. Když
žena rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina. Když však porodí
dítě, nevzpomíná již na bolest pro radost, že se narodil člověk na
svět. I vy máte ovšem nyní zármutek, ale zase vás uvidím a vaše
srdce se bude radovat a vaši radost vám nikdo nevezme."
Výklad:
Výklad čtení nám tentokrát skýtá řešení několika problémů,
které se velmi diskutují. První věta je vcelku nesporná. Sv. Petr
radí křesťanům, aby prováděli katechezi, tj. aby poučovali nevěřící
kolem sebe především vzorným životem. Přestože jim ve chvílích,
kdy se nevěřícím bude dařit dobře, budou tito vyčítat jejich život
jako špatný, ve chvílích navštívení, tj. v příhodný okamžik, kdy
budou vytrženi poměry z klidu svého života, prohlédnou, poznají,
že sami žili špatně, že jsou trestáni za svůj způsob života a že
pravda je na straně křesťanů. Tehdy se podle příkladu křesťanů
obrátí na víru.
Pohlédněme však na první větu ze stanoviska Petrova.
Zdalipak nám tady neprozrazuje znalost něčeho, co běžný člověk
neví? Zřejmě věděl toto: Nelze žít vedle křesťana, kterému byly
odpuštěny hříchy a který poctivě plní, co si předsevzal, jako trvalý
jeho nepřítel, jako nevšímačný člověk, který neví, co se vedle
něho stalo. Prozřetelnost Boží totiž dbá o to, aby ani jediný věřící
se neutopil v moři nevěřících. Proto pomocí vývoje událostí činí z
celého okolí, s nímž křesťan přichází do styku, sluhy křesťanovy.
Dlouho se tak děje, aniž si toho všimne někdo jiný než právě
křesťan, který ovšem o tom mlčí. Tato hra pokračuje ve prospěch
křesťana tak dlouho, dokud tento mlčí o tom, čeho je svědkem.
Kdyby se začal vychloubat, že mu všichni lidé a všechny okolnosti

slouží, situace by se změnila v jeho neprospěch, ale nejen to,
škodil by i lidem, kteří byli do té doby nevědomě nositeli vyšší vůle
Boží. Oni totiž tím, že slouží křesťanovi, svazují se s ním, stávají
se zvláštním způsobem jeho duchovními příbuznými, až věci
dospějí tak daleko, že přijímají za svůj jeho způsob života. Čili
nestala se jim křivda, nýbrž křesťan zároveň posloužil jim a plně
splatil všechno, co pro něho nevědomky učinili.
Za takových okolností a s vědomím následků, o nichž byla
řeč, má křesťan být poddán i takovým vrchnostem, které toho
nejsou hodny a které proti němu vystupují. Plní-li totiž příkazy Boží
jen s ohledem na věc a ne s ohledem na osobní pohodlí a pohodu,
má, abychom tak řekli, osudovou přednost před všemi ostatními
lidmi, neboť ten, kdo jím zdánlivě vládne, musí mu posloužit k
tomu, aby se mohl spojit s Bohem ještě za tohoto svého života.
Všeobecněji pojato, jak je patrno ze slov Petrových "jako
svobodní, ale ne že byste měli svobodu za pláštík zloby", svoboda
poctivého křesťana není závislá na tom, kolik svobod mu přiřkne
někdo ze světa kolem něj, někdo z vrchnosti nebo z přátel či
nepřátel, nebo vlastní přirozenost, nýbrž čistě na vnitřní svobodě,
na jeho životě v Bohu. To nám nebude nikdo věřit, a každý, kdo to
nezažil, bude se nad tím jen usmívat, ale nic nezmění na faktu, že
i za nejtěžších životních podmínek je křesťan, o němž je tu řeč,
vnitřně svoboden a jeho svoboda převyšuje všechnu míru
svobody, kterou může poskytnout i nejmocnější vrchnost tohoto
světa.
Protože by všechno toto horlení pro vnitřní svobodu znělo v
uších vnitřně nepoučených jako pouhé teoretizování a hleděli by
na ně jako na útěk od skutečnosti do nějakého vysněného světa,
uvedu aspoň jeden příklad z nedávné doby. Upozorňuji však, že
na všechna tvrzení, která jinde uvádím, mám stejně pádné důkazy
z tzv. skutečného života. Neuvádím je téměř nikdy jen proto,
abychom z jednoho kázání neučinili knihu.
Znám dobře člověka, kterému kdysi byly odpuštěny hříchy
právě tak nečekaným a na pohled nezaslouženým způsobem jako
prvním křesťanům. Od té doby se snažil o vědomé spojení s
Bohem za tohoto života, tj. aby byl dobrým křesťanem. Po okupaci
německou armádou se dostal do koncentračního tábora. Protože
se dostal do koncentračního tábora jako jeden z prvních a neměl
zpráv o tom, že se dá takové mučení přežít, měl za to, že tam
musí zahynout. Z koncentračního tábora nebylo možno se
zachránit útěkem. Ve vězni vzrůstala ze dne na den jistota, že v
táboře zahyne. A tu se ukázalo, že má nade vše rád svůj

pozemský život, že se mu nechce zemřít. Modlil se, aby nemusel
zemřít. Ale čím více lpěl na svém životě, tím více byl mučen, a tím
více mu byla připomínána brzká smrt. Gestapáci jakoby si
úmyslně vybírali pro své rány a trýznění zrovna jeho. Neuniklo to
ani pozornosti jeho spoluvězňů. Před jednou takovou zkouškou si
dotyčný vězeň řekl: "Zahynu při tomto nebo při některém příštím
trýznění. Co mi zbývá jiného, než odevzdat život do rukou Božích
spíše než padne do rukou věznitelů." A tehdy odevzdal svůj život
jak nejlépe uměl celý beze zbytku Bohu. Jaké to mělo
bezprostřední následky. Gestapák, který postupně ranami
častoval celou řadu, před ním se zastavil, přestal bít a odešel,
zřejmě nasycen s dosavadním mučením. Stalo se poprvé, co se
potom dělo pořád, že před dotyčným křesťanem končilo veškeré
mučení. I toho si všimli někteří spoluvězni. Proč se to ale dělo,
Bůh dal křesťanu jasně najevo, že si přeje, aby napříště neměl
dva pány, jimž by sloužil, a dvě lásky, k nimž by upínal svůj zrak:
vztah k životu ve světě a k životu v Bohu. Neukázal mu nic
menšího, než že ten, kdo Bohu zcela odevzdá svůj život, nepřijde
o nic, kdo mu jej neodevzdá, přijde o všechno. Ukázal mu ovšem
zároveň mnoho jiných věcí. V té chvíli dotyčný křesťan věděl, proč
je v koncentračním táboře, jaký tam má úkol na sobě i na jiných,
za jakých okolností půjde odtamtud pryč. Od té chvíle zkrátka, i za
tak těžkých zevních poměrů, za hladu a velkého nebezpečí života,
žil vnitřně svoboden a věděl, že celé dokonale organizované
mučení slouží všem, kdo by se jinak než skrze utrpení nedokázali
povznést k vyššímu cíli života. Tehdy se přesvědčil o pravdivosti
Petrových slov, že nebude-li jat zlobou nad počínáním trýznitelů,
bude příkladem ostatním, neboť jeho svoboda jim bude patrna i za
tak těžkých poměrů.
Vůči prvním křesťanům vystupoval režim římské říše krajně
nepřátelsky, mučil je, pronásledoval a zabíjel je. Po tom, co jsem
vám vyprávěl, však možná budete se mnou souhlasit, že aspoň
někteří vnitřně vyspělí křesťané dokázali vidět v počínání svých
trýznitelů neocenitelnou službu, pomocí níž rychle dospěli k
nejvyšším možnostem lidského života, k hranicím vědomého
věčného života. Mohli klidně říci: "Ty si myslíš, že mi život bereš,
ale zatím mi pomáháš k poznání věčného života, k němuž bych se
bez tvého přičinění nedostal."
Dosud vždycky existovaly režimy, které pronásledovaly to
neb ono náboženství nebo náboženství vůbec, nebo dokonce
jedno náboženské zřízení, které se dopracovalo k monopolní
moci, pronásledovalo příslušníky jiného náboženství. Nemáme se
k nim chovat zlobně. Vždyť ony nám slouží tak, jak si toho

zasluhujeme. Až nebudeme potřebovat rákosky, nebudou
existovat nebo aspoň nebudou muset nás vychovávat rákoskou.
Pochopme, že za režim, který máme, můžeme sami. Proto si mohl
sv. Petr dovolit radit, abychom byli své vrchnosti poddáni v úctě.
Zdali byste chtěli být na místě mučitelů? Jakou těžkou práci pro
vás vykonávají. Máte však kdykoliv možnost je těchto povinností
zbavit, když se zařídíte poctivě tak, jako onen křesťan v
koncentračním táboře. Vnitřní vývoj, za pomoci zevních událostí,
režimu, přátel, nepřátel, přece jednou musí v nás dospět tak
daleko, že se tu na světě budeme cítit jako na návštěvě, jako
cizinci, právě jako Pán Ježíš, který řekl, že jeho království není z
tohoto světa a v dnešním evangeliu jinými slovy, že jde k Otci.
Tento život je naše cesta k Otci, naše cesta do věčného domova.
Marně se nám vysmívají nepřátelé náboženství, že nežijeme
reálně, že se krmíme iluzemi. Kdyby se jim otevřel zrak, viděli by,
že ve skutečnosti právě oni nežijí reálně a jsou živi z iluzí, neboť
považují něco (pozemský život) za vrchol všeho, co dnes je, zítra
není, co dnes má chuť sladkou, zítra trpkou, co dnes se k nám
obrací tváří, zítra zády, co dnes považujeme za krásné a
spravedlivé a zítra za ohyzdné a nespravedlivé. O co plněji by žili
tento pozemský život, kdyby v něm viděli ničím nenahraditelný
prostředek k nabytí vědomého věčného života, prostředek,
kterého si musí proto vážit, jako nejvzácnějšího daru, jako něčeho,
s čím se musí dobře hospodařit. My přece víme přímo z úst
Spasitelových, která pronesl při loučení s apoštoly před svou smrtí
na kříži, že tento život je životem často velmi bolestným, neboť se
v něm těžce rodí Kristus, tj. nový věčný život, a tento věčný život
nikde nemůže být zrozen než právě v něm. Ateisté však mají
pravdu, když nám vytýkají, že někdy pro tuto víru rezignujeme v
boji s bolestí, že se trpně odevzdáváme nemocem a sociálním
těžkostem, nepravostem režimů a zlu napospas, že nejsme
předvojem, který by razil pokrok v tomto světě. Odpusťme jim při
tom, že jim zůstává mnoho skryto z onoho nepřímého způsobu,
jímž křesťané podněcují pokrok i třeba proti své vůli, vždyť to
zůstává skryto i samotným křesťanům, avšak přiznejme si, že
jsme správně a plně nepochopili učení Kristovo, jestliže se
nesnažíme o zmírnění bolesti a o pokrok všude kolem sebe. Je to
způsobeno chybným podceňováním zevního života a přílišným
spoléháním na pomoc Boží.
Hinduisté se diví, proč Pán Ježíš dělal zázraky. Chtěl ukázat na nutnost rovnováhy mezi vnitřními a zevními složkami pokroku. Ukázal-li podrobně a návodně tak velké hloubky vnitřního života, které jinak v Indii jsou sdělovány jen ústně mezi mistrem a
žákem, musel myslet také na to, že lidé se nadchnou objevy ve

své duši, a budou zanedbávat zevní život. Proto začal hned na počátku své učitelské činnosti se zázraky, které usnadňovaly zevní
život a dokonce umožňovaly zcela pozemskou radost a štětí.
Prvním zázrakem proměnil vodu ve víno na svatební hostině, kde
se vína začalo nedostávat, vracel matkám syny a dcery, aby
zahladil jejich zármutek, sestrám jejich milované bratry atd. Činil to
sice prostředky, které my neznáme, ale ukazoval (viz podobenství
o Samaritánovi), že totéž máme činit i prostředky, které známe a
máme k dispozici. Pán Ježíš ukázal, že používal všestranně všech
prostředků, které měl k dispozici. Nevěnoval se jen vnitřnímu
životu apoštolů, i když mu velice záleželo na tom, aby se stali jeho
hodnými nástupci, nýbrž také se staral o chléb hladovících. Těžko
by byl uspěl se svým kázáním o blahoslavenstvích, kdyby byl
zároveň nenakrmil ty, kteří ho poslouchali. Využívat všech
prostředků života k zlepšení životních podmínek, to byl duch
činnosti Pána Ježíše navenek. Postaral se především o to, aby
jeho učedníci měli dostatek všeho, protože jen tehdy, je-li člověk
hmotně zajištěn, je-li zdráv, může přijmout něco vyššího, co
dovršuje život na zemi. Kdyby žil mezi námi dnes, viděli bychom,
že by se staral o veškeré sociální zabezpečení lidí, a na této
zajištěnosti zevního života by budoval život vnitřní. Jestliže kdy
křesťané tomuto poučení Kristovu neporozuměli nebo tuto stránku
jeho učení podceňovali, utkávají se s ovocem tohoto opomenutí v
tom, že jiní se starají o to, co měli zařídit sami, a jejich námitky
proti křesťanům mají opodstatnění. Nesmíme se potom divit, že s
chybujícími zastánci zavrhnou i regulérně nepřekonatelné
křesťanství.
Nedivme se proto, že Pán Ježíš se téměř omlouvá svým
apoštolům za to, že jim bude muset způsobit zármutek, když před
tím jim připravoval jen radost. Utěšuje je však, že jejich zármutek
bude krátký, bude trvat jen po dobu jeho umučení až do chvíle
zmrtvýchvstání, ale bude nutný, protože jde o jejich přerod.
Učí apoštoly kalkulovat, počítat, že se jim vyplatí zármutek,
který jim přinese věčné blaho. Z toho je vidět, že nijak nepřeceňuje
jejich duchovní vzestup a vznešenost jejich pohnutek. To zase
mnoho napovídá o tom, že nejvyšší cesta je připravena i pro
přízemního člověka. Sobectví člověka se totiž nesmaže tím, že ho
přesvědčíme, že má být nesobecký, ale že mu dáme možnost
poznat, jaké výhody pro něj i pro společnost má nesobectví,
zduchovnělé jednání, že ho uvedeme do zkušenosti o tom, do
zkušenosti napřed vnitřní, která je pouze majetkem jedince, až ke
zkušenosti společenského dosahu.

A ještě jednou závěrem o vnitřním smyslu toho, že Pán
Ježíš musel apoštoly na čas opustit. Nesmrtelné povstává v
člověku zase z nesmrtelného, které je jak si přikryto smrtelným,
lidským. Toto lidské musí na dostatečně dlouhou dobu odstoupit,
aby se objevilo nesmrtelné jádro. Lidské se napřed stává pouhým
svědkem tohoto odhalení nesmrtelnosti, později se stává jím
nositelem, začne žít vědomě nesmrtelným životem ve smrtelném
těle. Tak také lidskému prvku, zúčastněnému na duchovním
vzestupu, se jevil Pán Ježíš lidsky. To všechno, co na něm bylo
lidského, muselo zemřít, aby zbylo i pro apoštoly z Pána Ježíše
jen to, co je nesmrtelné. Jinak řečeno. Lidské se při mystické smrti
rozdvojuje. Co je vědomím, odvozeným přímo z vědomí Božího,
přechází přes kříž trvale do vědomí Božího, kdežto to, co je pouze
odvozeno z tohoto vědomí, tj. lidské vlastnosti, se nezúčastňuje
smrti, neumírá na kříži, distancuje se od něj, jakoby neexistovalo.
Před smrtí totiž bylo zapotřebí od všeho lidského se odpoutat,
zbavit se jej. Při mystické smrti se tedy ukazuje, že nejzákladnější
podstatou člověka je jeho vědomí. Vědomí Boží si utvořilo v
člověku při jeho narození na světě provizorní uvědomovací centra,
ustavičně vybavuje člověka takovou uvědomovací silou, jakou
unese lidský organismus nebo jakou tento organismus dokáže
absorbovat. Je to vlastně cesta Božího vědomí za projeveným a
stvořeným, je to most z věčnosti do času a prostoru vytyčený
proto, aby se stvořené mohlo novými dávkami vědomí Božího
přetvořovat a přizpůsobovat nestvořenému až na takovou mez, za
níž už přizpůsobení nemůže dále jít, ale při níž už je tolik
uvědomovací síly nastřádáno na lidské straně mostu, že
uvolněním této nádrže se může lidská strana vědomí přelít zpět na
stranu Božího universálního vědomí. K tomu je třeba, aby most byl
vyčistěn od lidského, které čerpalo Boží sílu směrem jedním, ale
bránilo opačnému směru proudu. S tím souvisí všechny symptomy
mystické smrti. Vědomí, přelivší se do Boha, je jediným prvkem,
kterým bylo možno přejít zpět, i když podnětů k tomu bylo mnoho
(láska, vůle a jiné vlastnosti). Vědomí Boží vložené do stvořeného
se vrací do nestvořeného, jakýsi konec světa uvnitř duše, protože
však je spojeno nerozlučně s lidským, nabývá možnost za sebou
přivést i lidské (apoštoly) a touto lidskou individualitou napříště
vycházet do stvořeného. Celý proces je tu velmi zkráceně podán,
není viděn ze všech stran, jak ani i při sebelepším přirovnání není
možné. Obraz má ukázat jen nutnost odloučení Pána Ježíše od
apoštolů, nic víc, a to, doufám, splnil.
Budou však lidé, kteří budou chtít vědět, jaký význam má toto "maličko" pro jejich vnitřní život. Vypsali jsme si tuto mezeru při
umučení Páně, avšak nenazvali jsme ji termínem, běžným v

katolické duchovní terminologii - temná noc ducha. Co při ní
zažíval Pán Ježíš a proč to zažíval, jsme si řekli. Jen je třeba
dodat, že to, co zakoušeli apoštolové, se nedá oddělit od utrpení
Páně. Je to jediný obraz o změnách a postavení člověka v tomto
vývojovém období na přechodu ze stupně osvěcovacího na stupeň
spojovací. Apoštolové, lidské vlastnosti, se cítí opuštěny svým
inspirátorem. Je to bolestné osamocení, neboť lidské vlastnosti na
osvěcovacím stupni už dávno nebyly odkázány jen na vlastní
lidské síly, nýbrž byly naplněny někdy až po okraj mocí Ježíšovou.
Nyní se opět ocitli na úrovni pouze lidské. Bylo jim, kromě jiného,
třeba připomenout, že jejich náplní je Boží síla, že bez ní nejsou
ničím a že kdyby jim byla vzata všechna, přestaly by existovat.
Dokud člověk se svými vlastnostmi dlel na úrovni lidské, neměla
tato zkouška žádného významu, nyní však její pomocí odvrací
pozornost člověka od darů, kterých zatím mohl užívat jako svých,
k dárci. Tento návrat je nejvýš nutný. Jako člověk při lidském
užívání světa zapomíná snadno na Boha a na svůj věčný cíl, tak
také člověk na úrovni osvěcovací snadno zamění věčný duchovní
cíl za prostředky, které mu byly dočasně svěřeny. Je to obdoba
odpadu od Boha a od víry v něho jako u světského člověka.
Všimněte si jen, jak neosvícení lidé, pokud se jim daří dobře,
nevzpomenou na Boha, ale v období, kdy se jim něco nedaří, kdy
trpí, kdy jim umírají příbuzní, pozastavují se nad smyslem svého
života, někteří se vracejí k Bohu. A tato obnova správných předsevzetí musí nastat na vyšší úrovni na předělu mezi stupněm
osvěcovacím a spojovacím, jinak nedojde k trvalému spojení s
Bohem a celé dílo je zmařeno. Řekli jsme si, že na každém, i
velmi vznešeném stupni, hrozí člověku zastavení nebo dokonce i
pád.
Teoreticky vzato, by krize, jako temná noc smyslů a ducha,
nemusely vůbec existovat, kdyby si člověk všechno, co dostává od
Boha, ke svému vzestupu, nepřivlastnil, kdyby vším, co má,
nehospodařil ať vědomě či nevědomě, jako se svým na věky mu
svěřeným a nezapomínal, že nic by neměl, kdyby to nepotřeboval
k věčnému spojení s Bohem, že všechno dostal jen jako nástroje
ke spojení nikoliv jako prostředky, z nichž by si zrobil trvalé obydlí.
V každém obyčejném lidském životě se běžně vyskytuje tento
omyl. Máme však zkušenosti, že se vyskytuje běžně i v každém
vyšším duchovním životě, na stupni osvěcovacím. Proto za
nynějšího stavu poučenosti lidí, se nám celá tato krize zdá
nevyhnutelná a blahodárná. Je však na místě, abychom se snažili
správným poznáním jejích příčin zmírnit její hloubku, protože
představuje zdržení na cestě v tom smyslu jako světsky, bez
zřetele na věčné hodnoty, prožitý lidský život. Pán Ježíš nás přišel

poučit o potřebě a příčinách těchto krizí, přišel nám také ukázat,
jaké břemeno je ochoten při nich nést sám a co nám zbývá nést.
Buďme mu za jeho pomoc vrcholně vděčni a nezoufejme si, že
nám musel na čas všechno odnít, co nám před tím svěřil.
Neděle čtvrtá po Velikonocích
Čtení z listu svatého Jakuba Apoštola I, 17 - 21:
Nejmilejší! Každé dobré dání a každý dokonalý dar je shůry,
sestupuje od Otce světel, u kterého není změny ani zatmění z
odvrácení. Svobodně nás zplodil slovem pravd, abychom byli
jakousi prvotinou tvorstva.
Vězte, moji milovaní bratři: Každý člověk má být rychlý k
slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý ke hněvu. Neboť hněv člověka nevykonává, co je spravedlivé před Bohem. Proto odložte
všechnu špínu a bujející zlobu a v tichosti přijměte zaseté slovo,
které má moc spasit vaši duši.
Pokračování sv. Evangelia podle Jana XIV, 5 - 14:
Za onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům svým: Nyní jdu k
tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě netáže: "Kam jdeš?"
Ale že jsem vám to mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. Pravím
vám však pravdu: Je pro vás dobré, abych odešel, neboť
neodejdu-li, Utěšitel k vám nepřijde, ale odejdu-li, pošlu jej k vám.
Až pak přijde, usvědčí svět z hříchu, ze spravedlnosti a ze soudu.
Z hříchu, poněvadž nevěří ve mne, ze spravedlnosti pak, protože
jdu k Otci a již mě neuvidíte, a ze soudu, poněvadž vládce tohoto
světa již je odsouzen:"
"Mám k vám ještě mnoho mluvit, nyní byste to však
neunesli. Ale až přijde on, Duch pravdy, povede vás k celé
pravdě. Neboť nebude mluvit sám ze sebe, nýbrž bude mluvit, co
uslyší, a oznámí vám příští věci. On mě oslaví, protože vezme z
mého a oznámí vám. Vše, co má Otec, je moje, proto jsem řekl: Z
mého vezme a oznámí vám."
Výklad:
Uvědomovat si, že všechno dobré a dokonalé máme shůry,
tj. od Boha, je pro člověka, který nestanul na velmi vysokém stupni
duchovního vývoje, velmi těžké, ne-li nemožné. Jaká je tu propast
v myšlení mezi člověkem vnímajícím jen zevní svět a mezi
člověkem už osvíceným, stojícím na osvěcovacím stupni, a zase
mezi tímto druhým a člověkem spojeným s Bohem. Možno říci, že
důkaz o tvrzení sv. Jakuba bude vždycky velmi obtížný, neboť aby

mohl být proveden, k tomu nestačí jednostranný výkon
dokazujícího, jako je tomu při pokusech z fyziky nebo chemie, a
pasivní vnímání přesvědčovaného žáka. Jde tu o pokus
metafyzický, při němž situace je zcela opačná, i když vlivem
povrchního způsobu posuzování mají i teologové ve zvyku mluvit o
mimořádné milosti, za níž se takový důkaz děje. Tento omyl je
snadno omluvitelný, protože ten, kdo ho zastává, se díval jen na
výsledek tzv. nadpřirozené zkušenosti a nemohl vidět příčiny,
právě tak asi, jako když se díváme na pokus z chemie,
neuvědomujeme si, co všechno musel experimentující k pokusu
připravit, a jak pečlivě musel přípravu provést, aby se mu pokus
povedl. Také zde, máme-li nabýt zkušenost o tom, že všechno
dobré dostáváme, lidově řečeno shůry, je nutno, aby byly
provedeny dalekosáhlé přípravy. A na rozdíl od pokusu ve fyzice
nebo v chemii, musí být činny v duši žáka a v jeho situaci, v jeho
vztahu k zevním věcem i osobám. Bez těchto příprav nemůže důkaz vůbec proběhnout. Ani zdaleka to není jen náhlý zásah shůry,
nýbrž dlouho připravovaný zásah, který vypadá nečekaně pro
toho, kdo si není vědom těch sáhodlouhých příprav. Většinou je
nejvíce překvapen právě ten, na němž, můžeme-li tak mluvit, byl
pokus proveden. Můžeme mít tedy za to, že přípravu neprovádí
člověk, nýbrž Bůh, zcela podle zásady, že všechno dobré přichází
shůry. Zhruba je to pravda, neboť přípravou pro takový zásah je
celý život, jenž celý pochází od Boha, avšak takovou všeobecnou
pravdou si nic nevysvětlíme. Snazší by bylo z několika konkretních
příkladů přípravy se dostat k všeobecně platnému řešení. Leč k
tomu by bylo zapotřebí napsat celý zvláštní traktát. Proto se
musím omezit na hotová tvrzení, ale v budoucnosti ti, kdo přijdou
za námi, nebudou postupovat tímto levným způsobem. Věc stojí
za to, aby byla dokonale rozebrána a poznána. Až příliš mnoho
omylů, pocházejících ze středověkého způsobu myšlení, se kupí
kolem duchovních zkušeností.
Především je nutno říci, že o tom, že vše dobré pochází
shůry, se dovídáme postupně. Dovídá se o tom jen ten, kdo je
dostatečně vnitřně připraven. Tato vnitřní připravenost se nejeví
jako víra v Boha od někoho přejatá, nýbrž naopak jako určitá
zjevná či skrytá revolta proti konvenčnímu přijímání života, jakýmsi
nevšedním způsobem přístupu i k maličkostem. Je to způsobeno
předcházejícím vývojem a okolnostmi, za nichž vývoj probíhal.
Nelze také říci, že vnitřně připraveným člověkem je člověk
vysokých mravních hodnot, žijící velmi mravně. Víme dobře, že
Pán Ježíš si některé své žáky hledal mezi vysloveně mravně
zpustlými lidmi, jimiž tehdy byli např. celníci. Ani nevěstky mezi
jeho žáky nechyběly. Obávám se, že bezpečně dnes nepozná

vnitřně připraveného nikdo, kromě vysoce osvícených lidí. Pravím
dnes, protože při řádném psychologickém průzkumu, postaveném
na vědecké základně, by tomu v budoucnu vůbec tak nemělo být.
Zatím takováto odhalení se dělala např. takto. Sv. Františkovi z
Assisi se vždycky projevilo ve snu, na jaké výši je jeho nový žák, a
podle toho s ním jednal, podle toho mu předával určitou patřičnou
míru svých vnitřních zkušeností.
Zůstaňme však u skutečnosti, že vnitřně připravený
projevuje jakousi revoltu proti konvenčnímu způsobu života.
Nesmí to být revolta způsobená pouhou tvrdohlavostí nebo
mladistvou nevyspělostí. Zmíněná revolta vede k určitým dvěma
extrémům: člověk se stává poživačníkem nebo vědcem,
technikem či umělcem fanaticky zabraným do zvoleného oboru.
Pokud se vnitřně připraveným lidem nevyskytnou podmínky, aby
se chytli vědy, techniky, umění nebo nemravného života, jeví se
naopak jako lidé bez ducha, bez vlády, vykořenění, vnitřně se
sebou nespokojení, někdy zoufalí nad vlastním stavem nebo
smyslem svého života. V každém případě jsou tyto lidé zvídaví a
jejich zvídavost je buď uspokojována nebo nikoliv, podle toho se
utváří další jejich rozvoj. Z vnitřně připravených lidí opravdový
vědec, technik, umělec a poživačník, se dostává k duchovním
zkušenostem obvykle až ve stáří, až mu jeho obor dobývání
přestane přinášet plné uspokojení, až mu začne nedostačovat. Ne
ze senilnosti se obracejí lidé na víru, ale proto, že celý život hledali
a výběrovou metodou dospěli až k duchovním oblastem. Kdo z
vnitřně připravených nenajde zabavení včas, ten obvykle velmi
brzy dochází k duchovním zkušenostem. A tak za různých zevních
okolností tatáž vnitřní připravenost nese v čase různé následky.
Dále v rozboru připravenosti nepůjdeme. Co bylo řečeno,
stačí k pochopení, jaká je povaha přípravy k tomu, aby se člověk
přesvědčil o tom, že všechno dobré pochází shůry. Jen ten, kdo
se snaží krajně využít lidských možností života, které jsou mu za
daných okolností přístupny, kdo zkoušel hranice svých lidských
možností a kdo byl s nimi krajně nespokojen, je připraven dostat
se za ně. Pak se dovídá zdánlivě nezaslouženě, že všechno, co
má, přichází shůry, že všechno dobro, kterým se sám snažil
častovat svět nebo své okolí, své drahé, své diváky atd., má
propůjčeno shůry, asi tak, jak to tvrdil o své muzice Antonín
Dvořák, a nikoliv až ve stáří. Je už na něm, zdali mu zbude ještě
dosti sil, aby po této stopě šel dál a došel až k dárci všech dober.
Rozhodne-li se pro to, stane se, podobně jako apoštolové, jakousi
prvotinou tvorstva, to znamená členem předvoje mezi lidmi, praotcem dalších duchovních dítek, neboť pak se bude dovídat, třeba

jako sv. František z Assisi, nebo nějak jinak, jako Pán Ježíš, kdo
je vnitřně připraven, a tomu bude pomáhat uskutečnit poznání,
které sám nabyl.
Svatý Jakub pak nabádá ty, kteří jsou připraveni k poznání
pravdy, aby přijímali slovo pravdy v tichosti. Je si vědom toho,
čeho jsme svědky i my za našich dob. Poučuje-li někdo někoho
např. o chemii, poučený buď přijme jeho snahu s povděkem nebo,
nezajímá-li se o tento obor, vlažně a odmítavě. Nikdy není pohněván. Poučky duchovní však lidé přijímají buď s nadšením nebo
vlažně a odmítavě nebo dokonce s hněvem, jako by je na nože
bral. Duchovní pravda mnohé lidi popuzuje k hněvu, protože stojí
proti tomu, co dělají nebo chtějí dělat, nebo jim připomíná, na co
nechtějí myslet, nepřihlížíme-li k další příčině jejich zloby, že se
někdy poučující nechová příliš taktně vůči obsahu myšlení poučovaného. Hněvu, jako velkého zla, si všímá sv. Jakub také proto,
že znemožňuje objektivní řešení čehokoliv. Kdokoliv umí vymýtit
hněv ze svého jednání, zaručuje si daleko moudřejší způsob
života než dosud a daleko snáze a ke všeobecné spokojenosti
vyřeší všechny životní záležitosti.
Pokud pak se týče duchovní pravdy, je zvlášť důležité, aby ji
člověk přijal v tichosti, chce-li, aby v něm zapustila kořeny. Každá
duchovní pravda se totiž rodí z tichosti, z myšlení, které stojí nad
diskurzivním způsobem myšlení, z naprostého ticha. Vkládá-li se
do ticha, nachází tam ihned sobě vlastní prostředí. Obdobně totéž
platí o veškeré špíně. K tomu není zapotřebí dalších vysvětlení.
Ze sv. evangelia nám zbývá vysvětlit jen několik slov. Že
neosobní Duch svatý (duch pravdy) musel dokončit osobní dílo
Pána Ježíše, jsme měli příležitost si vysvětlit. O tom se dá říci ještě např. toto: Po dosažení učitelského stupně vývoje lidské osobnosti a lidského myšlení musí mít člověk dosti soudnosti a dosti
odvahy k tomu, aby si řekl: Zde jsou hranice lidské osobnosti a
lidského působení, zburcuji své nadlidské složky, abych se dostal
za hranice pouhých lidských možností. Dnes už je nám jasné, že
hranice tzv. pouhých lidských možností nejsou nijak pevně stanoveny, že se dají posouvat stále kupředu, ale jsou oblasti, kde
lidskými prostředky, i nejdokonalejší inteligencí, technickými a
vědeckými pomůckami se dá tato hranice rozšiřovat jen za velmi
těžkých podmínek, dostupných jen málo lidem, k tomu ještě specielně vybavených technikou a vědou. Stále více se vtírá otázka,
budeme-li moci ještě těmito lidskými prostředky dlouho jít kupředu,
nebo nenašla-li by se jiná schůdnější cesta ještě k vyšším cílům.
Tu cestu opravdu znovu objevil a na povrch vynesl Pán Ježíš,
jenže od té doby se na jeho učení naneslo mnoho neporozumění

a povrchnosti, takže samotné učení se jeví vážným vědeckým pracovníkům v jejich oborech jako neupotřebitelné. Nanejvýš přiznávají, že je vhodné pro všeobecné uspořádání života, a to ještě jen
řádně reformované, měli by však myslet po "řádně" dosti hluboce
pochopené. Ve středověku se snažila církev, aby náboženství
zasahovalo do celého lidského života. Snaha to byla správná, ale
tento zásah byl bohužel umožňován mocensky, ne faktickým
postavením náboženského myšlení. To muselo žalostně skončit.
Vládci tohoto světa odsoudili náboženství otevřeným či zastřeným
způsobem, jakmile k tomu měli moc. Odsoudili náboženství,
protože si to pro svůj ubohý stav zasluhovalo. Lidé si dnes přejí,
aby vládcem tohoto světa byla věda a technika dovršená
humanismem. Vedle světských vládců právě věda a technika se
zdají být dnešními vládci světa. Koho měl na mysli Pán Ježíš jako
vládce světa, to víme. Středověk si zjednodušil a tím nesmírně
zkomplikoval tento projev pod názvem Satan. Pán Ježíš však pod
pojmem vládce světa neviděl jen zlo všeho druhu, jak si jej zase
zjednodušeně rozkládáme do jednotlivých hříchů, nýbrž hlavně
duchovní nevědomost, která člověku brání daleko bezprostředněji
ve vstupu do věčného života než kterýkoliv hřích. Nepozorným
čtenářům Bible uniklo, že Pán Ježíš stejně mocně bojoval proti
této nevědomosti jako proti hříchu, a u apoštolů, u nichž už byl
problém hříchu vyřešen, bojoval především proti jejich
nevědomosti, snažil se jim zjevit co největší část Pravdy. Toto se
celá staletí zanedbávalo pro skrupulozní honičku za hříchy.
Vládce tohoto světa se pohodlně usadil v křesle duchovní
nevědomosti. Byla-li však zanedbávána duchovní pravda, musela
tím mocněji povstat pravda světská, pravda vědecká, založená na
rozumu, na odlesku Boží inteligence. Možno říci, že Boží
inteligence tu prorazila místem nejmenšího odporu, jelikož se
nechtěla protivit vůli duchovně nevědomého člověka. Staví-li se
dnes někdy věda omylem proti Bohu a věčnosti, bylo to
způsobeno jedině tím, že duchovní pravda nebyla rozvíjena
patřičnou měrou a způsobem hodným všeobecným změnám v
lidských myslích. Nauka o duchovní pravdě učinila chybu, kterou
se dopouštěla mnohdy věda devatenáctého století. Dogmaticky
zdekretovala duchovní poučky právě jako zmíněná věda, která
stanovila řadu vědeckých zákonů, o nichž si myslela, že zůstanou
navždy platné. Je pravda, že existuje absolutní duchovní pravda,
ale vědomě nelhou ani ti, kdo si myslí, že neexistuje, neboť ještě
nikdo ji nevyslovil, je nevýslovná, ale je zažitelná za hranicemi
pouhého lidství. Pán Ježíš pronesl dnes citovaná slova ve chvíli,
kdy zvěstoval svou smrt na kříži a zmrtvýchvstání. Jeho smrt na
kříži nebyla pouhou fyzickou smrtí. On jí překonal vládce tohoto

světa - smrt, smrt duchovní, na jejíž úrovni žijí téměř všichni lidé,
jak se o nich vyjádřil, a smrt tělesnou, to znamená smrt lidského
vědomí. Překonal vládce tohoto světa nejen pro sebe, ale i pro své
učedníky a následovníky, neboť založil tradici, způsob předávání
schopnosti přejít přes práh fyzické smrti jako bytost vědomě
nesmrtelná.
Pán Ježíš položil přesné hranice toho, co se dá z duchovní
pravdy vyjádřit slovy nebo osobním příkladem. Je toho žalostně
málo. To bylo nejlépe znát na nejistotě apoštolů po tříletém přímém poučování vtěleným Bohem. Daleko více se dá vysvětlit
přímou zkušeností, při níž se lidství stává pasivním
přisluhovatelem, neboť tato zkušenost přesahuje pochopitelně
svou povahou rámec pouhého lidství, avšak člověk ji nejen unese,
nýbrž dokonce je schopen ji dále předat tomu, kdo prošel vnitřní
smrtí na kříži. Tato zkušenost se stala bohužel v křesťanství tak
vzácnou, že jí křesťanstvo, včetně vedení, přestalo rozumět a
začalo ji někdy i pronásledovat. Dodnes vládne vůči ní
opodstatněná i neopodstatněná nedůvěra, protože se nestala včas
středem duchovního snažení a vědění o ní zapadlo. My tu, v této
Postile, nečiníme nic více, než že ukazujeme na nutnost navázat
na dosud živou, ale zkomírající a v zapomnění upadající, tradici
vnitřního života založenou před dvěma tisíci lety samotným
Pánem Ježíšem Kristem. Povrchní následovatelé Krista rádi jej
vydávají za velkého pronásledovatele hříchů, ale on spíše než jím,
byl beránkem, který je nesl na svých bedrech, a v tom je velký
rozdíl. Duchovní poznání, jehož byl hlasatelem, znemožní tím více
hříchů, čím je vyšší. Poznání, které přinesl, bylo tak velké, že ten,
kdo je od něho převzal, ucítil, že mu Pán Ježíš odňal všechny
hříchy. Naopak ten, kdo se snaží sebe poctivěji své hříchy střežit
a zahnat, shledává, že to nedokáže svou silou bez onoho druhu
poznání, kterým se přehodnocuje všechno kolem nás, pomocí
něhož všechno nabývá nového významu. Není to poznání
konkrétní, jak zařídit to neb ono, jak se vystříhat toho neb onoho
hříchu, nýbrž je to Duch pravdy, který umožňuje všeobecně
správný postoj ke všemu, který přináší správnou schopnost
rozeznávací, co je správné a co nesprávné. Pán Ježíš slibuje
právě v dnešním evangeliu, že už jim nebude ukazovat, jak zařídit
to neb ono, nýbrž že v nich samotných bude žít Duch, který bude
vědět svým způsobem o všem, neboť bude znát všechny
spojitosti, bude vycházet z všestranného vědění Otce. Tento Duch
zároveň zhasí veškerou jejich žízeň po tom nebo po onom,
protože svým způsobem jim po jeho přijetí bude patřit vše. Řekli
jsme si dvakrát svým způsobem, přestože to bude jiný způsob
vědění a jiný způsob vlastnění, než jaký známe. Jsouce v

dokonalé spojitosti s veškerenstvem, budeme mít všechno, co má
ono, i když to nebudeme držet v ruce, podobně budeme vědět
všechno, co všichni vědí dohromady, ale ne tak, aby nám to
zatěžovalo paměť, nebude k tomu zapotřebí paměti, nýbrž stavu
permanentního, ničím neomezeného poznávání.

Neděle pátá po Velikonocích
Čtení z listu sv. Jakuba Apoštola I, 22 - 27:
Nejmilejší! Buďte plniteli slova, a ne jen posluchači, jinak
klamete sami sebe. Neboť kdo jen poslouchá slovo, a neplní je,
ten se podobá člověku, který pozoruje svou přirozenou tvář v
zrcadle, podívá se totiž na sebe a odejde, a hned zapomene, jaký
je. Kdo se však zadívá do dokonalého zákona svobody a zůstane
(v něm), nestane se zapomnětlivým posluchačem, nýbrž
vykonavatelem skutků, takový bude šťastným (už samým) svým
konáním.
Domnívá-li se kdo, že je nábožný, a nedrží svůj jazyk na
uzdě, ale klame své srdce, jeho nábožnost je planá. Nábožnost
čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto: navštěvovat
sirotky a vdovy v jejich soužení, zachovat se neposkvrněným od
tohoto světa.
Pokračování sv. Evangelia podle Jana XVI, 23 - 30:
Za onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům svým: "Vpravdě,
vpravdě vám pravím: Budete-li oč prosit mého Otce, dá vám ve
jménu mém. Doposud jste neprosili o nic ve jménu mém. Proste a
dostanete, aby vaše radost byla úplná."
"To jsem k vám mluvil v obrazech. Přichází hodina, kdy k
vám již nebudu mluvit v obrazech, nýbrž zjevně vám budu
vykládat o Otci. V ten den budete prosit ve jménu mém, neříkám
vám, že já budu prosit Otce za vás, neboť Otec sám vás miluje,
protože vy jste milovali mne a uvěřili jste, že já jsem vyšel od
Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět, zase opouštím
svět a jdu k Otci."
Praví jeho učedníci: "Hle, nyní mluvíš zjevně a neužíváš
obrazů. Nyní víme, že víš všecko a nepotřebuješ, aby se tě kdo
tázal. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha." Ježíš jim odpověděl:
"Nyní věříte? Hle, blíží se hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete
každý do svého domu a mne zanecháte samotného. Ale nejsem
sám, neboť Otec je se mnou. To jsem vám mluvil, abyste měli ve

mně pokoj. Ve světě budete mít trápení, ale důvěřujte, já jsem
přemohl svět!"
Výklad:
Sv. Jakub nám tu připomíná něco, co my jinými slovy
nazýváme nutností rovnováhy mezi vnitřním a zevním životem.
Připomíná vlastně jen jednu důležitou složku této rovnováhy:
patřičné užití darů Božích navenek.
Minulou neděli jsme si připomněli, jaké nebezpečí hrozí
člověku, když jedná, jakoby dary, kterých se mu dostalo, byly jeho
vlastnictvím, a že v rozhodném okamžiku musí proto dokázat, že
bez nich dovede žít a zůstat věrný Bohu. Na příkladu apoštolů
jsme viděli, jak je to těžké. Petr se zapřísahal věrností, ale přece
Pána Ježíše zapřel. Je pochopitelné, že by to byl za jiných
okolností než za tak krutých neprovedl. Ale důkaz lidské slabosti
tu byl podán. Umět sebe správně ocenit je velmi těžké a přece je
nutné, aby v člověku vznikl nový řád hodnot, řád jiný než který mu
dostačoval, dokud byl pouhým světským člověkem, a řád jiný,
dokud byl jen osvíceným a ne s Bohem trvale spojeným člověkem.
Vnitřní přehodnocování všeho je ustavičný proces, který se nezastavuje na žádném stupni.
Minulou neděli jsme si řekli, že člověk má tendenci užívat
darů Božích jako svého osobního vlastnictví a že se může lehce
stát, že v tomto vlastnění začne de facto spatřovat svůj cíl. Řekli
byste tedy možná, že čím méně by těchto darů užíval navenek,
tím méně by se v nich zabydlil, tím méně by je považoval za
nepostradatelnou součást svého života. Použil by jich jen pro
vnitřní vzrůst, jen jako prostředků k tomuto růstu a nic více.
Takové počínání by bylo správné, kdyby byl člověk oddělenou bytostí od ostatních, kdyby neměl vůči ostatním závazky, kdyby neměl tím větší závazky, čím více získal.
Toto tvrzení si musíme napřed srovnat s jiným, že člověk ve
svém duchovním vývoji kráčí od nesvobody ke svobodě. Říkáme-li
teď, že jeho závazky se zvětšují, znamená to, že vlastně je čím
dále tím méně svobodný. Tento zdánlivý rozpor vzniká tím, že nemáme ujasněn pojem svobody.
Kdybychom lidský život přirovnali k postupnému navracení
se marnotratného syna do otcovského domu - k Bohu, a
kdybychom předpokládali, že životem v domě otcově se rozumí
největší plnost života vůbec, pak bychom mohli správně pochopit,
co je největší míra svobody na samotné cestě do tohoto domu.

Je-li člověk na úrovni očistné, má závazky k poměrně
malému množství lidí, nebo, což je dokonaleji vyjádřeno, závazky
menšího rozsahu, protože mu bylo duchovně málo dáno, nad
málem byl ustanoven, ani by nedokázal více prostředky, které má
po ruce - smysly, rozumem, city, pudy a tělem. Nikomu není
svěřováno více, než kolik zmůže, pokud sám svou vůlí se nežene
za úkoly většími než k jakým dostačují jeho prostředky. Je-li někdo
na úrovni osvěcovací, jsou mu svěřovány další úkoly, protože
kdyby nemohl využít nových svých možností, byly by zbytečné,
musel by je ztratit zase. Úkoly člověka rostou úměrně s jeho
duchovním růstem tak, aby zaměstnal své schopnosti. Nebylo by
však správné, kdyby rostly úkoly jen navenek. Rostou také úkoly
vůči sobě. Pod úkoly si není třeba především představovat
povinnost hlásat nově pochopené poučky, k tomu je určena jen
hrstka lidí, nýbrž především povinnost podle zvýšeného poznání
žít ve styku s ostatními lidmi. To je nejnáročnější a také
nejdůležitější stránka úkolů. Kdo se umí vypořádat se vzrůstajícími
úkoly právě této povahy, sjednává rovnováhu mezi nastoupeným
vnitřním růstem a zevním životem, mezi myšlenkou a činem.
Pochopí-li však určité další úkoly, ale nedokáže je uskutečnit ve
svém životě, zabrzdí i vnitřní vývoj. Dostane se do období
stagnace a suchosti na tak dlouho, až buď vyrovná kvalitou svého
styku s lidmi a zacházením se sebou samým náskok nabytý
vnitřně, nebo až se vzdá bez hořkosti, čeho vnitřně nabyl a začne
se znovu rozvíjet všestranněji než dříve.
Vzrůstající míra svobody spočívá v tom, že čím výše stoupá,
tím lépe rozumí tomu, co má a co nemá dělat, jak má a jak nemá
myslet. Jestliže se podle svého vědění zařídí, zjednoduší a urovná
svůj poměr vůči sobě i zevnímu světu, vůči lidem i vůči Bohu, a to
až do té míry, že začne sloužit i lidem, jakoby to byla přímá služba
Bohu, neboť stále více bude vědět od Něho, jak On si představuje,
aby jim sloužil. Člověk postupně přestane sloužit dvěma pánům,
světu a Bohu, nebo také mamonu a království Božímu. Vyvrcholí
to poznáním, že Bůh slouží všemu tvorstvu, neboť jim poskytuje
všechno, co jim umožňuje existovat a žít. Člověk pak se má stát
nástrojem, jakýmsi rozdělovačem všeho, co je aspoň pro určitý
okruh lidí, na nějž může mít vliv, připraveno u Boha. Tím urychlí
jejich vzestup, urovná jejich cesty. Zvýšená svoboda spočívá tedy
vždycky v tom, že člověk ze slepé služby, při které z nevědomosti
sebou mlátí ze strany na stranu, přechází postupně ke službě
uvědomělé, že stále více vidí a zná: nikomu na žádném stupni
vývoje není předepsáno, co musí dělat, jak musí sloužit. Na
nižších stupních se může rozhodnout jen rozumem a city podle
vlastních sklonů a schopností, co má dělat a jak má myslit. Může

se rozhodnout špatně, a pak za to trpí. Nemá možnost si svůj postoj opravit vyšší moudrostí. Proto se snadno zaplétá do závazků,
které jsou mu buď nepříjemné nebo mu připadají neřešitelné. Čím
výše stoupá, tím lépe chápe vůli Boží, a v té je obsaženo i rozvázání člověka ze všech pout s časným. Plní-li potom dokonaleji
všechny závazky vůči společnosti i vůči sobě, nesvazuje se, nýbrž
rozvazuje svá pouta, uvolňuje se touto službou pro vyšší, duchovní a nakonec vědomě nesmrtelný život.
Zadívá-li se tedy, podle slov sv. Jakuba, někdo do zákona
svobody a zůstane v něm, nestane se zapomnětlivým
posluchačem, nýbrž vykonavatelem skutků. Svět je pln
neosvícených skutků, pln skutků, které svazují i připoutávají
člověka. Osvícený člověk může přispět k tomu, aby se svět začal
plnit skutky osvícenými, osvobozujícími člověka, jemuž jsou
věnovány, a nesvazujícími člověka, který je věnuje. Jenom při
takovém způsobu jednání se člověk neposkvrňuje světem, to
znamená kromě jiného, jen tehdy není člověk stržen starostmi a
soužením strádajících k zoufalství, protože vnitřně slouží Bohu.
Jednání osvícených lidí je daleko užitečnější než jsou činy lidí
neosvícených. Člověk neosvícený může pomoci jen v tom nebo v
onom tak, jak vidí příslušný úkol izolovaně od potřeb duše.
Osvícenost člověka spočívá právě v tom, že v trpícím má
možnost, chce-li, vidět trpící duši, a pozná, jakým způsobem i
zevní pomoc má prospět též jí. Podaří-li se mu to, předejde dalším
zevním těžkostem a neduhům nebo aspoň zmenší jejich rozsah.
Nejsou vzdáleny doby, kdy se hlásalo heslo "láska duše je
láska k duši", heslo správné, ale špatně pochopené. Při špatném
pochopení dovolovalo tomu, kdo byl duchovním vůdcem lidí, starat
se jen o duše lidí a opomíjet jejich strasti hmotné. Říkal si: starám
se o jejich duši, co mohu činiti více. Z toho pocházející zaostávání
zevních forem života, hlavně sociálního pokroku, vedlo k
zabrzdění duchovního pokroku, až k úplné nenávisti vůči hlasatelům čisté lásky k duši oprostěné od pomoci tělu. Se vzestupem
sociálního pokroku jest se nadát i vzestupu duchovního, jakmile
jen se lidé přestanou vzhlížet v dosaženém pokroku zevním a poznají, že není úplný, není-li vyvážen péčí o duši. Mnoho jsme pokazili jednostranným postupem, nyní musíme prokázat velkou
trpělivost, než opadne reakce na naši jednostrannost opačným
přeceňováním zevních vymožeností života.
Výklad dnešního evangelia vyžaduje velmi jemný postup.
Přečtěte si pozorně text a všimněte si, kdy budou
apoštolové prosit Otce ve jménu Kristově. Až v době, kdy už k nim

nebude mluvit v obrazech. Před tím nikdy neprosili ve jménu
Kristově. Vtírá se otázka, proč tomu tak bylo a v čem pozůstává
taková prosba.
Pán Ježíš přesně věděl, na co stačí síly a vyspělost jeho
apoštolů. Kdo může právem prosit ve jménu Pána Ježíše Krista,
než ten, kdo se v ničem neprotiví jeho vůli. Toho je schopen jen
ten, kdo zná vůli Boží jako ji zná Pán Ježíš. Víme dobře, že až do
seslání Ducha svatého apoštolové neznali vůli Boží, aspoň ne v
celém rozsahu. Nemohli tedy prosit ve jménu Kristově. Neprosili
by totiž o to, o co by prosil On. Proto dosud nikdy neprosili ve
jménu Kristově. Až do seslání Ducha svatého mluvil Pán Ježíš k
apoštolům v obrazech, protože jinak než v obrazech nedokázali
chápat. Také k nám ke všem dosud mluví Bůh jedině v obrazech.
Celý průběh našeho života je jediný obraz, v němž k nám mluví
Bůh. Napřed je třeba rozumět tomuto obrazu, abychom se dostali
k porozumění bez prostřednictví obrazu. Řekli byste možná dále,
že prosit o to, co je ve vůli Boží, je zbytečné, protože vůle Boží je
mocnější než lidská a u Boha jsou všechny prostředky, jimiž ji
může prosadit. Použiji obrazu, abyste pochopili aspoň částečně,
že tomu tak není. Tvůrčí akt Boží, jehož výslednicí je stávající
vesmír se všemi možnými formami života, není aktem
dokončeným, nýbrž stále pokračujícím. Během této činnosti Bůh
stále více svých tvůrčích prostředků rozdává různým částem
svého po různu a v různé formě roztroušeného vědomí. Jedním
zlomkem tohoto vědomí je také lidské vědomí. I to má svou funkci
v celkovém tvůrčím plánu. Ve vůli Boží je, aby se tyto roztroušené
částečky jeho vědomí zmnožily správným hospodařením se svým
obsahem a takto rozmnožené opět vstoupily do něho, zkrátka, aby
se uzavřel tvůrčí okruh, který byl jednou nastoupen, právě tak, jak
to znázornil Pán Ježíš svým životem, do něhož vstoupil jako
nejchudší lidské dítě a z něhož se vracel nanebevstoupením,
vybaven dokonalým stavem sounáležitosti s Otcem. To je celý
rozsah Otcovy vůle a s ním nějak souvisejí i drobné záležitosti
tohoto života, až se člověku točí úžasem hlava nad tou velkolepou
stavbou bez mezer. Povrchní pozorovatel by ztratil rázem víru ve
svobodu lidské vůle, jakmile by se toto dověděl jen zevní cestou a
nikoliv vlastním vnitřním důkazem. V tomto důkazu je obsažena
zvláštní zkušenost: Lze jednat přímo podle vůle Boží, a v tom je
svoboda duchovně osvobozených, nebo lze jednat nepřímo podle
vůle Boží, a v tom je svoboda neosvobozených. Asi tak, jako k
určitému bodu je možno jít přímo, nebo různými oklikami. Čím kdo
výše stoupá, tím přímější způsoby řešení životních záležitostí zná.
Má právo zjednodušovat svou cestu i cestu ostatních tak, aby
nevznikly disproporce v plánu.

Ze všeho toho vyplývá, že většina těch, kdo si osobují modlit
se jménem Ježíše Krista, modlí se jen ve jménu vlastním, protože
nejsou spojeni s vůlí Boží tak, jako byli apoštolové po seslání
Ducha svatého.
"A dostanete, aby vaše radost byla úplná."
Nikdo nepoznal tzv. úplnou radost, leda ten, kdo mohl
vědomě plnit vůli Boží, protože jeho čin měl přímý smysl
spojovací. Apoštolům byla dopřána milost, aby směli napřimovat
vývojové cesty lidí. Je jisto, že každá, i sebemenší tvůrčí činnost,
přináší člověku radost, avšak přímá účast na tvůrčí činnosti Boží,
způsobená vyslyšením prosby ve jménu Ježíše Krista, přináší více
než uspokojení, protože posiluje přímé spojení člověka s Bohem.
V dalším textu čteme o tom, jak se apoštolové mylně
domnívají, že když pochopili, také uvěřili. Tento omyl lidí se
opakuje dodnes. Za uvěřivšího považujeme toho, kdo uznal
hlásanou duchovní pravdu za správnou. Pravá víra však se
nedostavuje důkazem zvnějška. Apoštolové viděli četné Ježíšovy
zázraky, nyní porozuměli smyslu jeho života, ale to všechno
nestačilo k tomu, aby v rozhodujícím okamžiku neztratili víru v
něho. Pravá víra se dostavuje vnitřním přerodem, a její síla je
dána stupněm tohoto vnitřního přetvoření. Apoštolové měli nějaký
stupeň přerodu za sebou, ale ne tak velký, aby jejich víra stačila
přežít tak velké pokoření, jaké prožil Pán Ježíš od lidí zcela
duchovně nevyspělých. Jejich rozprchnutím v okamžiku umučení
Páně se mělo také dokumentovat, že lidské vlastnosti (apoštolové)
se na čas vrací "do svých domovů", tj. do stavu, v jakém byli před
svým osvícením, a to proto, aby nemohli bránit v rychlém průběhu
umučení. Proto jim tuto zradu Pán Ježíš neměl za zlé, pouze jim
nevěru vytýkal, aby je zbavil samolibosti.
Svatvečer Nanebevstoupení Páně
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola k Efezským IV, 7 - 13:
Bratři! Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova
daru. Proto se praví:
Vystoupil na výsost,
odvedl zajatce,
dal dary lidem.
Co však jiného znamená "vystoupil" než to, že i "sestoupil"
do nižších oblastí země? Kdo sestoupil je týž, kdo také vstoupil
nade všechna nebesa, aby vše naplnil.

Ten také dal jedny za apoštoly, jiné za proroky, jiné za
evangelisty, jiné pak za pastýře a učitele, aby zdokonalili svaté k
dílu služby, k vybudování Kristova těla, dokud nedospějeme
všichni k jednotě víry a poznání Syna Božího, v dokonalého muže,
k míře vzrůstu Kristovy plnosti.
Pokračování sv. Evangelia podle Jana XVII, 1 - 11:
Za onoho času Ježíš pozdvihl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla
hodina, oslav svého Syna, aby Syn oslavil Tebe, podle moci,
kterou jsi mu dal. To je pak život věčný: Aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já
jsem tě oslavil na zemi, že jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil,
abych je vykonal. A nyní oslav ty mne, Otče, u sebe slávou,
kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět."
"Zjevil jsem také jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Tvoji
byli, a mně jsi je dal, a tvé slovo zachovali. Nyní poznali, že vše,
co jsi mi dal, je od tebe. Neboť slova, která jsi mi dal, dal jsem jim,
a oni je přijali a vpravdě poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili,
že ty jsi mě poslal. Za ně já prosím. Neprosím za svět, ale za ty,
které jsi mi dal, neboť jsou tvoji, a vše, co je mé, je tvé, a co je tvé,
je moje, a jsem v nich oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou
ve světě, já pak jdu k tobě."
Výklad:
Svatý Pavel se odvolává na žalm 67, verš 19, aby dokázal,
že Pán Ježíš byl povznesen do nebe, odkud uděluje věřícím
potřebné dary. Výrazem "sestoupil do nižších oblastí země" se
obvykle rozumí, že sestoupil napřed do předpeklí, aby odtamtud
vysvobodil zajatce, tj. oznámil tam čekajícím spravedlivým lidem
vysvobození, na něž tam čekali. Těmito matnými narážkami se
obvykle vysvětluje, že před vystoupením Pána Ježíše ani pro
spravedlivé nebylo spásy. Je to pouze stejný omyl v čase, jako
onen vyslovený hned dále slovy "dokud nedospějeme všichni k
jednotě a poznání Syna Božího", zase jako by se to mohlo stát
ihned nebo velmi brzy, prvé pak jako by se to stalo těsně před
nanebevstoupením Páně. Tato slova by měla být čtena spíše pro
výstrahu, aby nikdo ze svého správného poznání věci způsobem
vlitým, nikoliv rozumovým, neusuzoval na čas, který v takovém
poznání není obsažen. Sv. Pavel ve svém nadšení a vidění
velikosti Kristovy odhadl tu čas na roky, zatímco ho mohl při méně
nadšení odhadnout stejně dobře na statisíce let. Nicméně jeho
vidění bylo správné věcně. Ježíš Kristus má širší úkol než spasit
lidi právě žijící nebo žijící jen na zemi.

Ve sv. evangeliu je příklad prosby, kterou vysílá Pán Ježíš
jako člověk už spojený s vůlí Boží a znající jeho vůli. Prozrazuje
nám, že Pán Ježíš dostal také určitý úkol v čase vůči apoštolům.
Rozlišuje ho přesně od úkolu širšího, když praví, že tentokrát
neprosí za svět, ale za ty, které mu Otec dal. To opět potvrzuje
thezi, že Pán Ježíš v lidské podobě vystupuje na čas z
nadčasovosti, aby provedl určité časové úkoly, avšak kromě toho
pokračuje ve své věčné činnosti Logosu-Krista, skrze nějž
všechno bylo učiněno, a který byl u Otce oslaven dříve než byl
stvořen svět.
O prosbě Ježíšově by se dalo říci toto: Vztahuje se pouze
na určitý časný úkol, nikoliv na věčný úkol Kristův. V této prosbě je
dobře charakterizován předmět proseb, které asi vysílali apoštolové k Otci ve jménu Kristově. Je totiž jisto, že ani jim nešlo o nic
více, než aby ti, které jim označil Duch svatý za hodné pokřtění,
byli dovedeni až k nejvyšším metám duchovního života. O
správnosti tohoto předpokladu svědčí všechny listy jednotlivých
apoštolů různým křesťanským obcím. Ukazuje se tu, jak velká pravomoc je ponechána tvorům uvnitř rozsáhlého tvůrčího aktu.
Mohou zasahovat i do nejvyšších sfér, neboť mohou napomáhat k
tomu, aby z tvůrčího procesu byli odvoláni ti, kteří dozrávají, asi
tak jako zralá jablka můžeme a nemusíme utrhnout ze stromu.
Avšak nešlo jen o to uspíšit vývoj jedinců, ale též o to, že tito
jedinci zase táhli jiné duchovně dozrávající a že se tak vytvořila
tradice dones živá. Kdo dnes je tažen přes hranice stvořeného do
nestvořeného, vidí před sebou celou řadu předchůdců, symbolicky
řečeno, držící se za ruce a podávající ruku bratru, který za nimi
přichází. Jejich prosebné modlitby nemají formu slovních modliteb,
ale je to nepřetržitá touha, která byla obsahem obdobných proseb
Ježíšových.
Tato pasáž se čte ve svatvečer nanebevstoupení Páně,
protože se má za to, že nanebevstoupení bylo oslavou Ježíšova
lidství, které zvítězilo nad smrtí. Zdálo by se, že by k této oslavě
nemuselo dojít, že by stačilo zmrtvýchvstání k potřebným
důkazům a smyslu smrti na kříži. A to je důvod, proč Pán Ježíš
prosil o svou oslavu, která pak měla přinést oslavu apoštolů.
Ve skutečnosti však je zřejmo ze samého textu, že šlo o
mnohem více než o oslavení člověka Ježíše, nýbrž o návrat do
téže slávy, tj. do téhož stavu, ve kterém byl Kristus před
povstáním světa. Člověk Ježíš se opět vrací do stavu Logosu, do
stavu světla, které osvěcuje každého člověka přicházejícího na
tento svět. Je to sláva větší než jakou může poznávat cokoliv
stvořeného, protože je to sláva věčná, ničím neomezitelná. A o

podobné slávě, připravené pro každého člověka, který překonal
svět, píše apoštol Pavel ve své epištole. Ze všeho je patrno, že i
tato podrobnost o řeči Pána Ježíše skrytým způsobem ilustruje
naši věčnou budoucnost připravenou pro nás už před začátkem
stvoření.
Nanebevstoupení Páně
Čtení ze Skutků Apoštolských I, 1 - 11:
V první knize jsem pojednal, Theofile, o všem, co Ježíš činil
a čemu učil od počátku až do dne, kdy dal nařízení skrze Ducha
svatého svým vyvoleným apoštolům a byl vzat do nebe, jim také
podal po svém utrpení mnoho důkazů, že žije, když se jim
ukazoval po čtyřicet dní a mluvil o věcech Božího království.
A když s nimi dlel, přikázal jim, aby neodcházeli z
Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení "o kterém jste slyšeli
ode mne: Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtění Duchem svatým
po nemnoha těchto dnech." Tehdy ti, kteří se sešli, se ho tázali:
"Pane, obnovíš v tomto čase království pro Izraele?" Řekl jim
však: "Nepatří vám znát časy nebo chvíle, které Otec ustanovil z
vlastní moci, dostanete však sílu Ducha svatého, který na vás
sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku a v
Samaří a až na konec země."
A když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak
jim ho vzal s očí. Když hleděli upřeně do nebe, jak odchází, hle,
stanuli vedle nich dva muži v bílém šatě a ti řekli: "Galilejští, proč
stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do
nebe, přijde tak, jak jste ho neviděli ubírat se do nebe."
Pokračování svatého Evangelia podle Marka XVI, 14 - 20:
Za onoho času ukázal se Ježíš jedenácti učedníkům, když byli u
stolu, a vytýkal jim jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž
neuvěřili těm, kdo ho spatřili zmrtvýchvstalého. I řekl jim: "Jděte
do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření!" Kdo uvěří
a bude pokřtěn, bude spasen, kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty
pak, kteří uvěří, budou provázet tato znamení: V mém jménu
budou vymítat zlé duchy, novými jazyky budou mluvit, hady budou
brát, a vypijí-li co smrtonosného, neuškodí jim to, na nemocné
budou vkládat ruce, a budou uzdravováni."
A když Pán Ježíš k nim domluvil, byl vzat do nebe a zasedl
na pravici Boží. Oni pak vyšli a všude kázali, a Pán působil s nimi
a potvrzoval jejich slova znameními, které je provázely.

Výklad:
V průběhu dosavadního výkladu jsme si ukázali, že Pán
Ježíš svým životem na zemi obrazně ukázal především dvojí:
a) každému člověku jednou pro vždycky, jak vypadá celý
jeho duchovní vývoj a kam míří, tj. sloužil jako universálně
napodobitelný vzor, a
b) obrazem svého života vedl apoštoly k pochopení jejich
stávající situace na cestě k Bohu a jejich úkolů, tj. sloužil jako
osobní duchovní vůdce svých učedníků a tím vůdce všech, kdo
kdykoliv půjdou v jeho šlépějích.
Vykládali jsme si souběžně oba významy jeho života, a proto
jsme jednou považovali jeho učedníky za lidské vlastnosti, jakmile
nám sloužil jako universální vzor, a rozlišovali jsme, co bylo
převážně osobním vedením učedníků. Ty jsme pak považovali za
lidi na přímé cestě k Bohu. Z tohoto dvojího hlediska opět
pohlédneme na dnes vzpomínanou událost, která je poslední a
vrcholnou v řadě událostí, jimiž Pán Ježíš vedl své apoštoly.
Pamatujete-li si dobře, řekli jsme si, že hlavní a podstatná
část osobního vedení apoštolů končila smrtí na kříži. Před ní se s
apoštoly rozloučil a po svém zmrtvýchvstání se s nimi už nestýkal
stále, nýbrž se jim pouze zjevoval při různých příležitostech.
Celkem bychom mohli říci, že oněch čtyřicet dní, po které se to
dělo, bylo jen jakýmsi dozníváním osobního vedení, na něž byli
zvyklí. Náhlý přechod do vedení Duchem svatým by byli nesnesli
po onom krutém otřesu, který zažili při umučení Páně.
Beztak si musíme přiznat, že obraz života Pána Ježíše byl
dokonale spočten. Od křtu v Jordánu rovněž uplynulo čtyřicet dní
než zlačněl a mohl být pokoušen od ďábla a nad ním zvítězit. Nyní
jde o poslední obdobné vítězství, toho si musíme být dobře vědomi. Tehdy na poušti si Pán Ježíš vydobyl právo stát se učitelem, a
to převážně svých učedníků, nyní vydobývá toto právo pro samotné své učedníky, a pro celý svět a pro všechny časy, neboť po
prvních učednících následovali další. Pozastavme se ještě nad
touto důležitou paralelou. Tehdy na poušti nepřišlo pokušení dříve
než zlačněl, tj. až když vyžil svůj předcházející způsob života, až
ustala všechna setrvačnost minulého vývojového stupně. To
všechno jsou důležité poučky pro nás, které zde nemůžeme v
rámci těchto výkladů rozebírat. Týkají se techniky cesty a
především nebezpečných a často špatně chápaných přechodů, za
nichž jedno uniká, druhé se ještě nedostavuje, čímž vznikají krize,
odborně zvané noci smyslů a ducha.

Paralela nám skýtá další hluboký pohled na podstatu ďábla.
Kdo tentokrát hraje úlohu ďábla? Jistěže apoštolové. Hrají ji
soustavně až do převzetí Ducha svatého, a to v takové míře, do
jaké jsou duchovně nevědomí. Někdy to dokonce Pán Ježíš
zjevuje svým výrokem, např. vůči Petrovi, a potom přesně
rozlišuje, co pochází z nevědomosti a co z Ducha. Myslím, že po
tomto a předchozích výkladech by aspoň někdo už mohl chápat
Satana spíše jako stav duše než jako osobnost představující zlo.
Kdyby to dokázal, velmi by se přiblížil správnému pochopení
problému zla.
Křest v Jordánu představuje dokonaný a uskutečněný stav
Synovství Božího uvnitř lidské duše, avšak dalších 40 dnů je
zapotřebí k tomu, než může dojít k prověrce, zda a jak je
upotřebitelný v tomto našem pozemském životě, konkrétně, než
se mohl Pán Ježíš opravdu vydávat za Syna Božího a jako takový
působit na své učedníky a okolí. U každého vývojového stupně se
dá rozlišovat vnitřní a zevní uskutečnění, a už z pohledu na život
Ježíšův je patrno, že zevní uskutečnění je mnohdy velmi obtížné.
V praxi nikdy nedopadne tak, aby všechno, co se uskutečnilo z
nitra, dalo se převést navenek. Míra tohoto převodu je tím větší,
čím méně se podceňuje zevní život se všemi jeho složkami,
nevyjímajíc světské vzdělání, rozvoj rozumových a citových
vlastností vůbec. Jen tak mimochodem: Pán Ježíš rozvíjel lidské
vlastnosti po dobu třiceti let, než mohlo u něho dojít ke změně
stavu člověka na stav Bohočlověka, přestože tato změna po
stránce vnitřní byla u něho nastoupena již v okamžiku jeho zrození
na svět, jako je tomu, teoreticky vzato, u každého člověka,
přicházejícího na svět. My, obyčejní lidé, však mnoho
zanedbáváme během výchovy člověka samého.
Smrt a zmrtvýchvstání Páně představuje vnitřně
uskutečněný stav nadosobního spojení s Bohem. Jeho dovršení
navenek se u Pána Ježíše děje nanebevstoupením, u apoštolů
přijetím Ducha svatého. Co přináší toto uskutečnění navenek?
Pán Ježíš se vrátil do Boha oslavený a obohacený o život v
lidském těle a mohl tuto zkušenost přenášet už nikoliv jen osobně,
ale nadosobně v podobě působení Ducha svatého do duší všech
svých učedníků. On sám se o tom vyjádřil v tom smyslu, že mohl
apoštolům poslat Ducha svatého, který je poučil o všem ostatním,
co nebyli schopni poznat osobním vedením.
Proč apoštolové zažívali nanebevstoupení Páně jako výstup
jeho těla do oblak? Především proto, že nebe zatím nedovedli
chápat jako stav, nýbrž jen jako místo, a podle tradice si toto místo
představovali nad sebou v nebi. Odtud všechny ty nedostatky a

zábrany správného vnitřního pochopení nebe jako stavu a ne místa. Taková představa ovšem nevadila, dokud se člověk nacházel
jen na stupni očistném a na stupni osvěcovacím, dokud byl
pouhým člověkem, nanejvýš přioděný vyššími dary. Nevadila také
nikomu, kdo se ocitl na nejvyšším vývojovém stupni, spojovacím,
protože ten se přesvědčil, že duchovní stav byl pouze přiblížen
jeho lidským představám o místě, jak kázala tradice lidí s Bohem
nespojených, řekl bych, jak tento pojem byl převzat z mythologií
okolních národů. Člověk spojený s Bohem si rázem opravil svou
představu o místě na stav dokonalého spojení duše s Bohem.
Avšak lidé, odkojení stále se zdokonalujícími vědeckými poznatky,
začali dokazovat, že nikde na nebi, tj. ve vesmíru, není Boha.
Nesetkávají se tam s ním kosmonauté ani družice. Jak by mohli,
vždyť se pořád pohybují jen v kleci času a prostoru. Pán Ježíš
ustavičně dbal na to, aby se všechny duchovní pravdy převáděly
na úroveň, na níž jsou apoštolové schopni je chápat lidsky podle
tehdejších představ, protože abstraktní pojmy, kterým nerozuměli,
by je byly nemohly vést a podněcovat. Proto s nimi mluvil dokonce
o tom, že s nimi bude hodovat v království Božím. Mluvil v
pojmech lidského života a jednal jako lidé, pokud jen to šlo. Tím
stanovil velmi důležitou zásadu, že lze vyjít z lidského pojetí cesty
i z polidštění Boha. Ukázal však také, že polidštěný Bůh - Ježíš musel, nechtěl-li apoštoly připravit o nejvyšší duchovní metu,
nastoupit bolestnou cestu odchodu z lidského do nadlidského.
Správné a úplné pochopení této poslední fáze vývoje ovšem
nemohl potom přinést on, jako člověk, nýbrž Duch svatý, který
neměl lidskou podobu. Apoštolové pak, nedivme se tomu, mluvili o
království Božím rovněž v podobenstvích a obrazech, protože
právem mohli doufat, že i u jejich žáků Duch svatý provede
korekce, které prodělali i oni. Dnes však je situace poněkud jiná.
Věda od té doby učinila velké pokroky. Je zapotřebí, aby tak zvaný
vědecký názor světový se nelišil od náboženského, aby věda
nepopírala zdánlivě právem náboženství. Za této situace první
závažný krok ke sblížení vědy s náboženstvím nemůžeme čekat
od vědy, protože ta je roztříštěna na nesčetná odvětví. Nikdo z
vědců už dávno nemá právo mluvit za celou vědu. Kdežto na
straně náboženství zůstává jeden nejvyšší cíl, spojení s Bohem.
Ti, kdo tohoto cíle dosáhli, nebo dosahují, mají povinnost srovnat
tyto rozpory, aby předešli zbytečnému pronásledování
náboženství domnělou vědou, a tím předešli dalšímu
jednostrannému vývoji poznání. Nedivme se také, že někteří vědci
se brání náboženství. Vždyť ve vědě je zcela běžným jevem, že
vědec, který předstihne svým myšlením ostatní, je jimi pranýřován
a musí tvrdě obhajovat své stanovisko právě tak, jak tvrdě je za ně

napadán. K čím větší specializaci ve vědě dochází, tím izolovaněji
jsou schopni vědci vidět svůj obor od ostatních, i když si to
nechtějí ani přiznat, tím spíše oddělují potom náboženské poznání
od vědeckého, protože vůbec nejsou informováni o potřebě takového poznání a o jeho vztahu k vědeckému pokroku.
Nuže, Pán Ježíš nevystoupil někam do vesmíru zrovna jako
před tím nevstoupil do nějakého jiného místa, nýbrž definitivně
opustil stav lidství, který je vázán na pobyt v lidském těle a na
zemi a vrátil se do slávy, kterou měl před začátkem stvoření, tj. do
bytí nestvořeného. Nám, v křesťanství, ke správnému pochopení
překáží domněnka, že člověk začíná být člověkem svým
narozením na svět v lidském těle a nějak neurčitě nepřestává být
člověkem vůbec. Zapomíná se na jeho nadlidskou věčnou
podstatu, která byla dříve než cokoliv stvořeného, do něhož se
potom postupně zapřádal, a která bude i tehdy, až se ze všeho
stvořeného vymaní. Proto křesťané si ani neuvědomují, že toto
poselství, tuto znalost života přinesl Pán Ježíš na svět a dovršil
obrazem svého života právě nanebevstoupením. Jak potom
mohou správně pochopit, že jsme tu na světě hosty a cizinci. Kdo
je zde hostem? Naše nesmrtelná podstata. Host už odněkud
přichází a někam jde. Což marně ukazoval Pán Ježíš na
podobenstvích o marnotratném synu a na mnohých jiných, že i my
od Otce přicházíme, stáváme se nesmrtelnými syny a zase se k
Otci vracíme? Vždyť my, i při veškeré ochotě následovat Krista,
pochybujeme o tom, že bychom mohli a směli ho následovat až
tam, kam šel on, přestože od nás nikdy nechtěl méně, než
abychom byli dokonalí jako jeho Otec v nebesích. Všimněme si,
že neukazoval na svou dokonalost, nýbrž na dokonalost Otcovu,
protože sám z dokonalosti vyšel, stal se s námi nedokonalý, do
značné míry omezený tělem a prostředím, aby nám mohl ukázat,
jak se máme ze své nedokonalosti vymanit a jej následovat.
Mistrovské dílo Ježíšova života na zemi není ještě ani zdaleka
správně pochopeno a doceněno jako vzor pro náš vzestup.
Obyčejně se řídíme jen některými jeho poučkami, ale nikoliv celým
jeho životem. V tomto smyslu je nejvyšší čas, abychom učinili
nápravu, chceme-li se konečně stát opravdovými učedníky
Kristovými, schopnými být jeho pravými apoštoly.
Zbývá vysvětlit už jen několik zvláštností, jimiž se vyznačují
verše sv. Marka. Jeho evangelium je ze všech nejstručnější. On
totiž nebyl přímým svědkem událostí, o nichž píše, nýbrž žákem
Petrovým, jehož hlavní myšlenky převzal a zaznamenal. Tak se
stalo, že styk Pána Ježíše s apoštoly po zmrtvýchvstání líčí jen
rámcově. Nedbá, že tento styk měl také svůj vývoj, jak je patrno z

ostatních zpráv, a teprve zakončením tohoto styku bylo
nanebevstoupení Páně. Text Markův tedy vyžaduje doplnění
ostatními texty.
Další zvláštností Markova textu je pojem víry převedený jaksi
do ověřovacích schemat. Vidíme, že podle znaků, které mají mít
věřící, v naší době prostě věřících není. A mějme to za správné
zjištění. Aspoň jedno si z toho vezměme. Staří považovali víru za
zcela něco jiného než my. To poznáváme z toho, že z naší víry nic
takového nevyplývá, o čem píše sv. Marek. My víme i odjinud, že
Pán Ježíš kladl velké požadavky na víru. Vždyť za jiných okolností
pravil, že víra může přenášet hory. Je ovšem možno se vyrovnat s
těmito vysokými nároky na víru symbolickým pochopením
požadavků Kristových. Brát jedovaté hady znamená potom nebýt
nakažen stykem se špatným prostředím, mluvit novými jazyky
znamená mluvit podle hlubokého, tedy nového duchovního
pochopení pravdy atd. Na první pohled je však patrno, že Pán
Ježíš neměl na mysli symboly, nýbrž fakta. Smiřme se tedy s
faktem, že víra má své stupně a že nejvyššího stupně, o němž
mluvil Pán Ježíš, dnes nedosahujeme a dosáhnout nemůžeme,
protože vývoj společnosti se ubíral od té doby jiným směrem. V
jistém smyslu nás znehodnotil, v jiném nás zlepšil. A my se
musíme dát cestou dosaženého zlepšení, na které východiskem je
snazší přístup k poznání všeho druhu, i duchovního, protože
úroveň, ze které vycházíme, je vyšší, než na které byli lidé za dob
Ježíšových. Dnes není třeba tolik věřit jako tehdy, ale o to víc je
třeba poznávat. Divy poznávání se přenášejí z divů víry do oblasti
technického a vědeckého pokroku. Proč bych dnes potřeboval
vírou přenášet hory nebo uzdravovat, když k tomu mám technické
prostředky a vědu. Vypotřeboval bych veškerou životní energii,
kdybych chtěl osobní silou víry dokázat, co zmůže kolektivní
spoluprací lidí věda a technika.
Víra však nepřestává mít nenahraditelný význam ve
vnitřním životě. Tam je mocí, kterou můžeme být přeneseni z
nižšího vývojového stupně na vyšší a můžeme si ověřit, kolik
netušených možností ještě nevyužíváme. Podat Kristu ruku a dát
se jím vést, k tomu je přece třeba víry. V době odlivů, kdy staré
mizí a nové se ještě nezrodilo, dají se noci smyslů a ducha
překonat jedině vírou, že po noci nastane zase den, že jenom
musíme mít odvahu vydržet a dočkat se ho. Tady víra plní větší
úlohu než přenášení hor než léčení neduhů, tady zajišťuje věčný
život.
Na velkou víru apoštolů by se dalo usuzovat už hned při jejich povolání za učedníky, kdy bez reptání opouštěli své rodiny a

všechno, co měli a šli za Pánem Ježíšem. K této změně však došli
vnitřní zkušeností, kterou jim předal v té chvíli jejich Mistr.
Zkušenost ta spočívala ve vlně nadšení pro úkol Kristův. Říkáme
si o tomto nadšení právem, že to byla vnitřní zkušenost, neboť
byla vzbuzena kvalitativní změnou v jejich poznání. Začli
poznávat, že plnění úkolů Ježíšových je důležitější než všechno,
pro co dosud žili. K takové změně není třeba přesvědčování, nýbrž
jen podnětu silnějšího, než jsou podněty, jež dosud přicházely z
rozumu. Vnitřně poznaný úkol zastiňuje přitom rázem všechny dosud pojaté úkoly, takže člověk je ochoten všechno dřívější opustit
a nově poznanému úkolu se cele věnovat. Něco podobného se
stalo Panně Marii při zastínění Duchem svatým. Úkol ji naplnil
velkou radostí. V obojím případě to bylo náhlé první obrácení. Z
něho pocházel takový stupeň víry, který stačil k tomu nejpotřebnějšímu na cestě, aby úkol duchovní stál nade všemi ostatními. Kde toho není dosaženo, tam duchovní život živoří a musí být
ustavičně podněcován z vnějšku, tj. četbou nebo stykem s lidmi,
kteří mají zmíněnou jiskru.
Brzy se však ukázalo, že apoštolové zůstávají i přes toto
zanícení malověrnými. Vyčítá jim to Pán Ježíš při bouřce na jezeře, kdy se báli o svůj život nebo když se jim nepodařil zázrak, a
naposled, když přestali věřit v poslání Pána Ježíše při jeho
potupném umučení a smrti. Byla to zkouška událostmi, které
nedokázali zvládnout ani mocí víry, ani mocí svého poznání.
Můžeme tedy říci, že víra je vždy mezistupněm na cestě k jistotě,
kterou nabyli apoštolové při seslání Ducha svatého, je z hlediska
Pána Ježíše stále ještě vírou, přestože má znaky, o nichž mluví
sv. Marek, jelikož je zase způsobena jen vnitřní změnou nijak
neopřenou o poznávání z vnějška.
Nanebevstoupení Páně bylo posledním vnějším důkazem,
který Pán Ježíš poskytl apoštolům, aby jejich víra v Božský původ
Kristův byla úplná. Před tím, za svého pobytu s apoštoly, ji posiloval zevními událostmi ustavičně, protože věděl, že právě události,
přicházející zvnějška, mohou nejsnáze porušit základ, položený
zvnitřka. Musel to činit proto, že jejich poznání nedostoupilo ještě
tak daleko, aby si dovedli vysvětlit souvislost mezi vnitřním
pokrokem a vnějšími událostmi. Teprve daleko větší míra poznání,
získaného sesláním Ducha svatého, osvítila i zevní události kolem
apoštolů dostatečným světlem, takže už se nezdály stát proti
vnitřní zkušenosti.
Zatím tedy míra potupy, jaké byli svědky při umučení Páně,
musela být převýšena měrou slávy, jaké se dostalo
nanebevstoupivšímu Kristu. Nám pak, dovedeme-li správně luštit

události a vidět jejich vnitřní význam, se dostalo důkazu, že
budeme-li následovat Pána Ježíše, trvale přestaneme být závislí
na hmotě, překonáme stupeň lidství jako prostředek, který
dosloužil a vydal ze sebe vše, co mohl, a vstoupíme do stavu
nebe, tj. do trvalého spojení s Bohem, do spojení nezávislého už
na těle a na vlastnostech z jeho existence odvozených. Míra
poznání, daná naší tělesností, bude vysoce překročena dík tomu,
že jsme ve své pravé podstatě nesmrtelnou nadlidskou
individualitou, která od Boha přichází na tento svět a k Bohu se
vrací.
Zůstaňme si vědomi toho, že člověk je také proto člověkem,
aby se mu dostalo lidsky přístupných důkazů. Nepodceňujme jich.
Pán Ježíš nám ukázal, že jimi obdařoval apoštoly až do nejzazší
míry.

Neděle mezi oktávem nanebevstoupení Páně
Čtení z 1. listu sv. Petra Apoštola IV, 7 - 11:
Nejmilejší! Buďte poctiví a střízliví k modlitbám. Především
mějte v sobě neutuchající lásku, neboť láska přikrývá množství
hříchů. Buďte vespolek pohostinní bez reptání. Každý podle toho,
jak přijal milost, přisluhujte si jí navzájem jako dobří správcové
rozličné milosti Boží, přisluhuje-li kdo, (ať přisluhuje) jako z moci,
kterou Bůh uděluje, aby ve všem byl oslavován Bůh skrze Ježíše
Krista, kterému patří sláva a moc na věky věků.
4:

Pokračování sv. Evangelia podle Jana XV, 26 - 27 a XVI, 1 -

Za onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům svým: "Až přijde
Utěšitel, kterého já vám pošlu od Otce, Ducha pravdy, který
vychází od Otce, ten bude svědčit o mně. I vy budete svědčit,
neboť jste se mnou od počátku. To jsem k vám mluvil, abyste
neklesli. Vyloučí vás ze synagog, ano, přichází hodina, kdy každý,
kdo vás zabije, bude si myslit, že tím uctívá Boha. A to budou
činit, poněvadž nepoznali Otce, ani mne. Tyto věci jsem však k
vám mluvil, abyste, až přijde jejich hodina, se na ně rozpomenuli,
že jsem vám to řekl."
Výklad:
"Buďte střízliví a poctiví k modlitbám".
Modlí-li se někdo za něco, o co mu nejde, ale modlí se za to
z jakési povinnosti nebo slušnosti nebo dokonce ze setrvačnosti,

pak jeho modlitba přestává být prostředkem, kterým by někomu
pomáhal, a také přestává být prostředkem jeho vlastního spojení s
Bohem. Nepoctivá modlitba není modlitbou k vševědoucímu Bohu,
nýbrž k Bohu, který neví, co vlastně chci, jemuž mohu modlitbou
něco předstírat. Jaký to prozrazuje můj poměr k Bohu? Jaká může
být její odezva? Jaké může mít následky na mně samém?
Modlitba má být také střízlivá. Mám si před ní vyjasnit svou
potřebu, kterou nemohu, ale opravdu nemohu pokrýt žádnou
lidskou snahou nebo kterou bez osvícení Božího nemohu provést
podle jeho vůle. Proto bych si měl před modlitbou uvědomit
především svůj stav a stav těch, za něž se modlím. Je naděje, že
mě Bůh může vyvést ze stavu, ve kterém jsem, když na něm lpím
nebo když nejsem ochoten se jím dále nezabývat, jakmile prosbu
o jeho změnu vložím do poctivé modlitby. Modlitba, která má vést
ke střízlivému vyřešení stavu, ve kterém se nacházím, musí mít
povahu osvobozující, musí mě vyvést z mého stavu už tím, že se
se svým břemenem opravdu odeberu k Bohu, nejenom, že o něm
budu Bohu vyprávět. Nemám-li tak velkou důvěru v Boha, abych
dokázal se se vším, o co se modlím, odebrat k Bohu, není má
modlitba ani střízlivá ani poctivá. Jde-li někdo ke kováři, aby mu
vykoval kosu, nejde mu o ní vykládat, nýbrž ji s sebou přinese. To
je přece střízlivé, rozumné jednání. Ať je mé soužení sebevětší,
musím je už na začátku modlitby Bohu přinést, odevzdat, a totéž
platí o tom, když se modlím o osvícení. Tak odevzdávám svou
nevědomost. Modlím-li se za někoho, odevzdávám jej, jeho situaci
atd. Takhle vypadá střízlivá modlitba. Tomu nás měl naučit život,
abychom jednali i při modlitbě jako rozumní lidé. Jak chceme, aby
na něčem provedl Bůh nějaké opravy, když mu to nesvěříme do
opravy, když se mu to bojíme odevzdat se všemi z toho
vyplývajícími důsledky pro nás. Jednáme-li při modlitbě jinak než
jak jedná poctivý, střízlivý a rozumný člověk při obyčejných
životních záležitostech, nevycházíme při ní ze své lidskosti a pak
ani nezměníme svou lidskost, nedostaneme se za její práh, to
znamená, že nás nikdy nedovede k Bohu. A přece mějme to na
mysli, tu není především proto, aby nám dopomohla jen k splnění
nějakých osobních přání, nýbrž především, aby pomohla svázat
nás s věčným životem. Vizte jen, jak o tom svědčí Otčenáš.
"Především mějte v sobě neutuchající lásku, neboť láska
přikrývá množství hříchů."
Je těžší milovat Boha, kterého nevidíme a jehož počínání
nerozumíme, než bližního, kterého vidíme a jehož počínání někdy
rozumíme, i když mnozí by řekli, že tomu tak není, protože bližní
není tak dobrý jako Bůh. Dobrota Boží v očích nevědomého

člověka není však pravou dobrotou, ba nevědomý člověk o ní
upřímně pochybuje. Spíše mu připadá, že Bůh se o nic nezajímá.
Přesvědčuje se o tom svou nepoctivou a nestřízlivou modlitbou,
ale také pohledem na mnohá, jak se mu zdá, nezaviněná utrpení
lidí, na něž, jak říká vyčítavě, kdyby on byl Bohem, by se nemohl
klidně dívat. Je však nemožné soudit něco rozumného o počínání
Božím, když mi chybí základní znalost o souvislostech, příčinách a
následcích, které nejsou postižitelny rozumem. Přesto však do
potřebné míry je Boží počínání, srozumitelné, najdu-li si bližší
přístup k Němu. Právě poctivá a střízlivá modlitba přináší záhy
odpověď plnou lásky a porozumění pro člověka a jeho stav. Kdyby
člověk dokázal vyvinout jen něco takové velkolepé lásky, v pravém
slova smyslu by přikryl množství hříchů. Láska přináší rozšíření
hranic lidské osobnosti. Tyto hranice nejsou dány jen schopnostmi
a mírou uplatnění vůle, ale také sobectvím a sebeláskou. Většina
opravdových hříchů, tj. těch, které zabraňují vstupu do království
Božího, do vnitřní svobody, vzniká tím, že člověk jedná jen ve svůj
osobní prospěch bez ohledu na ostatní. Tím se ohrazuje v
hradbách svého lidství a nemůže z něho vyjít, nemůže je také
řádně využít. Proti tomuto sobectví, které znemožňovalo překonat
střední vývojovou fázi, osvěcovací cestu, nachází dnešní
technická kultura výborný lék, přestože není náboženské povahy.
Je to povinná činnost, kterou jsme nazvali neutrální, je to práce
pro celek v různých zaměstnáních za úplatu. Člověk je nucen
myslet kromě na svůj plat a společenské postavení také na ostatní
lidi, nebo aspoň pro ně pracovat v rámci svého zaměstnání. Bývá
to pravidelné vycházení z toho nejhoršího druhu sobectví, které by
jinak plodilo jen hříchy, totiž ze života jen pro sebe, jaký je možný
už jen u některých dětí v předškolním věku a u některých
důchodců. Za dob apoštolských sice práce nebyla všeobecnou
povinností, takže tím více a dokonaleji její úkol musela zastat
láska, ale ani dnes se nemůžeme spokojit pouze s neutrální
činností, protože ona zaujme jen určité množství času, nepokryje
všechen volný čas, ani nezaručí, že vždycky při ní člověk přestane
myslet na sebe. Přesto je práce výtečnou přípravou na lásku,
jelikož učí, ať si to člověk přeje či nikoliv, vycházet ze sama sebe.
Dokud člověk nezapomene na sebe, nenaučí se milovat, dokud se
nenaučí milovat, nenaučí se myslet na Boha.
Špatně pochopený duchovní pokrok vede k tomu, že člověk
myslí stále více na sebe, na svůj duchovní vzestup. Diví se potom,
že nemůže překročit určitý stupeň vývoje, na němž se od něho
chce láska. V té se přece zájmem o sebe nevzdělával, ta mu
chybí, její nedostatek vylučuje další pokrok. Aby člověk mohl
dosáhnout nejvyššího duchovního cíle - věčný život v Bohu - k

tomu je nevyhnutelně zapotřebí, aby čím dále tím méně myslel na
sebe (pasivní stránka věci) a čím dále tím více myslel na Boha
(aktivní stránka věci). Této změny nelze dosáhnout naráz.
Sledujeme-li zblízka snahy vážných duchovních pracovníků,
setkáme se na každém kroku jejich cesty s chybou, že se příliš
úzkostlivě zabývají sami sebou, jak se mají společensky chovat,
co mají a nemají jíst a pít, co jim chybí k plnosti zevního života a k
osobnímu uspokojení. Všimněte si, a to mnohým pozorovatelům
uniká, že Pán Ježíš, jakmile vytrhl své učedníky ze světského
života, v první řadě se postaral o to, aby se sami nemuseli obávat,
co budou jíst a pít, čím se budou odívat, jak si zabezpečí svůj
život ve světě. Pán Ježíš svěřil pokladnu jedinému učedníku,
Jidáši, ale ani toho nechtěl zavalit starostmi o existenci kolektivu
kolem sebe, protože v pokladně vždycky bylo tolik prostředků, že
se mohli postarat lehce nejen o sebe, nýbrž i o chudé. Toto
zajištění však bylo nezbytné, právě jako bylo nutné, aby se jím
nikdo z učedníků nezabýval jako se svým hlavním úkolem. Vždyť
to byl jen nepostradatelný prostředek, který jim umožňoval na
lidské úrovni v klidu se řídit radami Ježíšovými. Apoštolové
nevykonávali nic z toho, co jsme nazvali neutrální činností, opustili
svá zaměstnání. Je jisté, že Pán Ježíš se stačil postarat nejen o
ně, ale i o jejich rodiny, protože byl všude zahrnován vděčností a
dary. Toto zajištění nám dnes poskytuje naše neutrální činnost,
naše zaměstnání. Měli bychom i my toto zajištění brát z rukou
Ježíšových, abychom se těmito prostředky od něho nevzdalovali,
a neumenšovali svou vděčnost jemu za vše, co máme, abychom
nezmenšovali svou lásku vůči Bohu. Pán Ježíš se nespokojoval
jen s tím, že jej apoštolové poslouchají, nýbrž je zaměstnával
láskyplnou činností, poslal je kázat křest, tj. připravovat příchod
království Božího a léčit neduhy duší i těl. Svěřoval jim už za
svého života řadu menších úkolů, nad nimiž bděl. Pasivně
zajišťoval růst jejich lásky tím, že je vzdaloval starostí o živobytí,
aktivně tento růst zajišťoval tím, že jim dal vykonávat úkoly
nejčistší a nejnezištnější lásky k bližnímu, čili nepoučoval je pouze
o ušlechtilosti Samaritána, nýbrž poslal je dělat samaritány, aby
jejich láska pokryla řadu jejich hříchů, čili vytvořila protiváhu k
jejich myšlenkám na sebe. Opět se tu ukazuje, že láska k Bohu
zde byla vypěstována na dostupnějším mezistupni - na lásku k
bližnímu.
Vidíme z toho, že správné uspořádání přímé cesty k Bohu
by mělo vypadat právě tak. Neměli by se nikdy opomíjet skutky
lásky, neboť jen ty pokryjí řadu hříchů, kterých se člověk dopouští
hned, jakmile ho necháme myslet jen na sebe, třeba ve
vznešených kategoriích duchovního pokroku. Díváme-li se na

všelijaká mystická hnutí, vidíme, že jejich vedení i jejich členové si
dávají zvlášť záležet na tom, aby jejich činnost byla co nejvíce
vnitřní, aby se nerozptylovali skutky lásky. Je možno zaručit, že
kdokoliv z těchto hnutí se bude řídit striktně těmito požadavky, nedostane se přes určitý, dosti nízký, stupeň vývoje. Pán Ježíš
ukázal, že apoštoly naučil dříve provádět skutky lásky, než je
pomocí Ducha svatého doučil nejvyšším pravdám, jejichž znalost
pouze dovršila jejich duchovní svobodu. Právě sv. Petr uměl výtečně praktikovat toto učení Kristovo a není to patrno jen z jeho
kázání, která se nám zachovala jen ve dvou listech, nýbrž i z jeho
skutků, neboť víme, že se snažil zavést křesťanský komunismus,
tj. takové zřízení, v němž by bylo zaručeno, aby nikdo nemyslel
jen na sebe, nýbrž aby láskou pokrýval řadu svých hříchů. Víme
také, že tento pokus po jeho smrti ztroskotal na sobectví křesťanů.
Promyslete si ve světle předešlých poučení Petrova slova o
tom, jak máme přisluhovat a jak máme být pohostinní. Snadno jim
porozumíte.
K dnešnímu sv. evangeliu stačí dodat, že apoštolové
nemohli mít jasné poznání toho, co vlastně chce Pán Ježíš a jaký
je dosah jeho poslání, protože myslili lidsky, dívali se na jeho
počínání příliš z úzkého hlediska, kterým je vždy pouze lidské
nazírání. Toho mohli být zbaveni teprve tehdy, až Bůh přestal žít
jen vedle nich, a začal být živ v nich. Kdyby byl nepřestal žít vedle
nich, nikdy by byli nepostrádali jeho život v nich, nikdy by se
nedověděli o ceně tohoto vnitřního života, zažívali by jen jeho
náhražku. Podobně je tomu s vedením, kterého se člověku
dostává od Boha. Napřed začne chápat jeho velikost a vůli ze
všeho, co se děje kolem něho, teprve mnohem později se přenese
toto poznání do nitra. Přechodný vývojový stupeň vedení je tedy
vedení událostmi, tak jak vedl Pán Ježíš obrazem svého života, a
jak se děje v životě každého člověka, jde-li za nejvyšším cílem.
Tomuto vedení musí však člověk odrůst, neboť u Boha není děje,
není času a prostoru. Toto bezdějové a naprosto nediskurzivní
vedení je pravé vedení Duchem svatým, proto jen ono může
přivést do podstaty Boží. Než se to může stát, musí se člověk
naučit milovat ostatní lidi, a této lásce, pokud ho jí nenaučí
náboženství, může být učen různými jinými prostředky, i svým
zaměstnáním, i různými hnutími sociální povahy. Nepodceňujme
nic z toho, co se dnes děje ve světě, tím méně obsah svého života
v něm.
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