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Doba svatodušní
Svatvečer Svatodušní
Čtení ze skutků apoštolů XIX, 1 - 8:
V té době, kdy Apollo byl v Korintě, Pavel prošel horními
kraji a přišel do Efesu. Tam nalezl některé učedníky a otázal se
jich: "Přijali jste Ducha svatého, když jste uvěřili?" I odpověděli
mu: "Ale ani jsme neslyšeli, že je Duch svatý. „Řekl pak: "V co jste
tedy byli pokřtěni?" Oni pravili: "V křest Janův." Pavel pak řekl:
"Jan uděloval křest pokání a říkal lidu, aby uvěřili v toho, jenž
přijde po něm, to je v Ježíše." Když to slyšeli, dali se pokřtít ve
jménu Pána Ježíše. Když pak Pavel vložil na ně ruce, přišel na ně
Duch svatý, i mluvili jazyky a prorokovali. Bylo jich všech asi
dvanáct. Potom vešel do synagogy a po tři měsíce směle mluvil a
přesvědčoval o království Božím.
Pokračování sv. evangelia podle Jana XIV, 15 - 21:
Za onoho času řekl Pán Ježíš svým učedníkům: "Milujete-li
mě, přikázání má zachovávejte. A já budu prosit svého Otce, a dá
vám jiného Utěšitele, aby zůstával s vámi na věky. Ducha pravdy,
kterého svět nemůže přijmout, protože jej nevidí, ani ho nezná, ale
vy jej poznáváte, protože zůstává u vás a je ve vás.
Nezanechávám vás jako sirotky, přijdu k vám. Ještě krátký čas, a
svět mě neuvidí, vy však mě vidíte, neboť já žiji a vy také budete
žít. Toho dne poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve
vás. Kdo zná moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Kdo
pak miluje mne, ten bude milován mým Otcem, a i já ho budu
milovat a zjevím mu sám sebe."
Výklad:
Kdybychom se dnes zeptali podobně jako sv. Pavel: "Přijali
jste Ducha svatého, když jste uvěřili?" Co myslíte, že by nám
všichni odpověděli? Mohli by říci, že od té doby v nich Duch svatý
působí zcela zřetelným způsobem? Zase jeden důkaz o tom, že
dnes není skutečně uvěřivších, tak jak si toho žádali první apoštolové. Ono těch opravdu věřících se všemi důsledky vrcholné činnosti Ducha sv. také nebylo ani tehdy mnoho. V případě právě
jmenovaném jich bylo asi dvanáct. Není totiž třeba, aby všichni,
kdo uvěří, měli dar mluvit jazyky nebo prorokovat, neboť dar, který
získají při obrácení na skutečnou víru, souvisí úzce s úkolem,
který uvěřivší má zde na zemi a o němž před tím sám nevěděl.

Nemyslím, že by bylo dnes zapotřebí těchto darů ve stejné míře
jako tehdy a že by zase nebylo zapotřebí jiných darů. Podle toho
by se projevilo působení Ducha svatého. Člověk by dostal takový
dar, který by mohl dnes nejužitečněji uplatnit pro sebe i pro jiné lidi. Znám např. člověka, který při obrácení na skutečnou víru, aniž
si toho ovšem přál, získal dar poznávat symboliku všeho dění
kolem sebe. Ve věku, kdy se hodně děje, kdy všichni jsou více zaměstnáni prací i různými myšlenkami, které k nim mají snazší
přístup se všech stran než kdykoliv předtím, kdy musí každý z nás
umět přebírat to množství ideí a dojmů, které se o něj ucházejí,
aby se nestal korouhvičkou točící se ve větru, dnes, v tomto věku
činnosti a nesmírného zintenzivnění myšlenkových a všech ostatních komunikací, je velmi těžké si najít svou vyhraněnou cestu,
netříštit se do mnoha zájmů a tím nesmírně neoslabovat svůj duševní potenciál. Dnes je velmi těžké najít "jedno potřebné", o
němž mluví J. A. Komenský a dát se jím vyvést ze spleti myšlenek, dojmů, přechodných citů a překotných činů. Nedivím se, že
Duch svatý zvolil právě tento dar pro uvěřivšího jako jeden dnes z
nejdůležitějších. Pomocí tohoto daru dotyčný člověk může poznat
závažnost každé myšlenky a činu, každého děje, který se před
ním rozvíjí, a to jejich vnitřní význam, jak pro sebe, tak pro jeho
okolí i pro celou společnost, význam, který ostatním lidem zůstává
naprosto skryt. Všiml jsem si, že sv. Pavel, kromě četných jiných
darů, dostal také od Ducha svatého tuto schopnost, a ta mu
umožnila, aby všude navázal organicky na situaci, ve které se
nacházeli lidé, jež měl obrátit na víru. Když přišel do Athen, kázal
ve jménu neznámého Boha, jehož sochu našel mezi mnoha jinými
bohy. Myslíte, že by byl bez zmíněné inspirace dokázal navázat
na stav víry dotyčných lidí, že by byl poznal, že Bůh, jemuž se
klaní, je jim naprosto neznám, jelikož jejich víra je mrtvá? A také v
dnešním čtení jsme svědky jeho otázky, inspirované znalostí stavu
myslí lidí, které měl obrátit. Nemusel při tom umět číst lidské
myšlenky, nýbrž stačilo, aby se podíval na jejich způsob jednání, a
věděl odkud je má vyvést, kde jsou. Ptal se tak, jako se ptal Pán
Ježíš slepého, který křičel, aby se nad ním smiloval. Dobře věděl,
co slepý potřebuje, ale bez jasného projevu jeho vůle neměl právo
zakročit. Dnes jsou lidé na tom hůře než lidé v Athenách za dob
Pavlových. Těžko říci, že mají nějakou převládající víru v něco,
kromě ve svůj lidský život. Nuže, proto je třeba odhalit jim zákulisí
tohoto života. Tam je citlivý bod, z něhož je třeba vyjít. Proto Duch
svatý věnoval dotyčnému člověku zmíněný dar vidět v každé
činnosti i myšlence symbol vnitřní, skryté skutečnosti, ještě lépe
řečeno, skryté potřeby ze všech nejdůležitější v daném okamžiku
pro další vzestup úrovně duchovního života. Abyste tomu

rozuměli: To není dar jen souhrnně chápat význam duchovního
pozadí, nýbrž jak a v čem třeba i drobná a zdánlivě nedůležitá
událost může postrčit člověka kupředu. Jde se totiž kupředu po
malých krůčcích i tam, kde se v určitém okamžiku učiní skok. Do
dalšího skoku je se třeba připravit a nakonec rozběhnout tisíci a
tisíci drobnými krůčky, z nichž ani jeden nesmí být podceňován.
Kdyby měl člověk o každém krůčku přemýšlet a odhadovat, zdali
je správný, pak v dnešním věku nekonečných možností
myšlenkových směrů by se ztratil ve svém studiu mikropohybů. Je
mu třeba více než jindy určitého nadhledu, který mu může
zpřístupnit jedině Duch svatý. Dnes sledování hříchů a hříšků, jak
snad bylo možno všeobecně doporučovat ve středověku při daleko
prostším a jednodušším životě, by bylo stejně zdržující činností,
jakou je sledování všech programů radia a televize. Není třeba
hříchy podceňovat, nýbrž je třeba vidět v čistotě jen jeden z
prostředků vývoje, jichž nám dnešní způsob života nabízí celou
řadu. My budeme mít ještě příležitost si o nich jindy promluvit, až
spolu dokončíme vizi duchovního vývoje při seslání Ducha svatého na apoštoly.
Křest Janův také nebyl prost darů Ducha svatého, ba
možno říci, že těmito dary oplýval, bylo to obrácení člověka na
ruby, neboť se jím získávala síla k pokání. To je také jeden z
důležitých darů Božích, který člověk nemůže mít z vlastní síly.
Jestliže si člověk např. umíní po nějaké rozumové úvaze, že bude
činit pokání, není pochyb o tom, že je nějaký čas koná, ale přijďme
se na něj podívat za čas, co zbylo z jeho předsevzetí, jak se cítí
nespokojen s uskutečňováním své vůle. Chyběla mu síla nového
duchovního života, která by podpořila jeho vůli jaksi voláním z
druhého břehu, která by posvěcovala i nejdrobnější předsevzetí
stopou Božství. Není rozhodující, že žáci Janovi ani nevěděli o
Duchu svatém. Ani dnes mnozí lidé o něm nevědí, a přesto by se
nikdo neobešel bez jeho činnosti v sobě. Nemysleme si, že Duch
svatý působí teprve od určitého stupně duchovního vývoje. Je to
nadosobní dech Božího života, který umožňuje např. člověku, aby
byl inteligentní, vědomou bytostí. On umožňuje veškerou formu života vůbec. Život, to je vždycky smíšenina Ducha a hmoty, avšak
ke skutečné vládě se Duch dostaví jen u špičkových forem života.
Při každé nižší úrovni života zůstává jen pokorným, nikým
nepoznaným, avšak vždycky nepostradatelným pomocníkem.
Proto svým vyvoleným může ukázat své působení ve všem, co
jsme nazvali zákulisním smyslem života veškerého dění a všech
myšlenkových proudů.

Zastavme se ještě u jedné důležité okolnosti. Svatý Pavel
přenesl ještě větší míru Ducha tam, kde už Duch působil ve
zvýšené míře. Duch v dotyčných dvanácti působil zatím tak, že jim
ani nepřipadalo, že jsou nějak výjimeční. Zřejmě však z něho
čerpali sílu pro své pokání, aniž věděli, odkud ji mají. Můžeme s
povzdechem konstatovat, že schopnost předávání darů Ducha je
dnes na tak vznešené úrovni, o jaké nám svědčí působení
Pavlovo, úplně zapomenuta. Ani to není náhodné. V dnešních
školách i mimo ně, pomocí moderních myšlenkových komunikací
(tisk, radio, televize, divadlo, film atd.) se předává daleko větší
míra vědomostí než v dobách Pavlových. Pro způsob života, jaký
vedeme, je tato míra "osvícení" ve většině případů dostačující.
Všude, kde vzdělanost stoupla na vysoký stupeň, se připravuje
přechod na duchovní poznání z vyššího stupně rozumového
poznávání. Tento přechod bude uskutečněn ve větším měřítku
teprve tehdy, až se teologové naučí rozumět hlouběji smyslu
náboženství a budou je vykládat daleko rozuměji a přitom s větším
porozuměním životu v lidském těle.
Ještě jednu věc nesmíme přejít mlčením. Sv. Pavel předává
Ducha svatého vkládáním rukou. Forma se zachovala, ale obsah
dávno vyprchal, celkem proto, že předávání duchovní síly k
poznání se nikdy netěšilo v křesťanství velké přízni vedoucích
činitelů církví. Brzy by se bylo přišlo na to, že mnozí vkládají ruce
na věřící formálně a zase naopak, že jiní, jejichž postavení v
hierarchii církve je nepatrné nebo žádné, mají moc předávat
Ducha svatého. Ostatně těchto druhých by vždycky bylo tak málo,
že jejich postavení by se brzy stalo výjimečné. Kontrola účinnosti
takového působení by byla snadná. Naštěstí není nutné, aby se
předávání Ducha svatého dělo tělesným dotykem, takže se děje
dodnes anonymně všude tam, kde je k tomu dost odvahy a kde se
pociťuje nutnost takového zákroku.
Ve světle minulých výkladů je smysl dnešního sv. evangelia
jasný. Jen jednu větu si vytkněme: "Já žiji a vy také budete žít.
Toho dne poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve
vás."
To jsou hlavní znaky nového, vědomě žitého věčného života.
Ustavičně se pociťuje život Boží v člověku. Vyšší míru Ducha
svatého nikdo nemůže získat. To je stupeň spojovací, nic méně,
nic více. Vidíme, že apoštolům bránila lidská představa o Pánu
Ježíši, kterého viděli vedle sebe, aby ho zároveň zažili v sobě. To
je důležitý poznatek, protože chybné představy řídí vůli, a ta je
rozhodující pro přijetí i toho nejvyššího. Jestliže Pán Ježíš odešel,
mohl potom do apoštolů bez překážek vstoupit neosobně pomocí

Ducha svatého. Jejich lidské představy už nemohly brzdit
ustavičný příliv Ducha až na věky.

Hod Boží svatodušní
Čtení ze Skutků apoštolů II, 1 - 11:
Když nastal den letnic, byli všichni pohromadě na jednom
místě. A najednou se ozval z nebe hukot, jako když přichází silný
vítr, a naplnil celý dům, kde přebývali. I objevily se jim jazyky
rozdělující se jako oheň, a usadil se nad každým z nich. A všichni
byli naplněni Duchem svatým a počali mluvit rozličnými jazyky, jak
jim dával promlouvat Duch.
Zdržovali se pak v Jeruzalémě Židé, zbožní muži ze všech
národů pod nebem. Když se ozval ten hlas, sešel se zástup a byl
zaražen, protože každý je slyšel mluvit vlastní řečí. Všichni užasli,
divili se a pravili: "Hle, což nejsou všichni ti, kdo mluví, Galilejští?
A jak to, že každý z nás slyší vlastní mateřštinu, v které jsme se
zrodili? Parthové, Metodé, Elamité a obyvatelé Mezopotamie,
Judeje a Kappadocie, Pontu a Asie. Frygie a Pamfylie, Egypta a
kraje Lybijského okolo Kyreny, my, co jsme přišli z Říma, Židé i
proselyté, Kréťané a Arabové slyšíme je velebit Boha svými
jazyky?"
Pokračování sv. Evangelia podle Jana XIV, 23 - 31:
Za onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům svým: "Miluje-li
mě kdo, bude zachovávat mé slovo a můj Otec jej bude milovat, i
přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje,
nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, nýbrž
Otce, který mě poslal.
Toto jsem k vám mluvil, dokud zůstávám u vás. Ale Utěšitel,
Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí
všemu a připomene vám všem, co jsem vám řekl.
Zanechávám vám pokoj, pokoj svůj dávám vám, nedávám
vám, jako svět dává. Ať se vaše srdce nechvěje ani neleká!
Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím a přijdu k vám. Kdybyste
mě milovali, zajisté byste se radovali, že jdu k Otci, neboť Otec je
větší než já. A nyní jsem vám to řekl, dříve než se to stane, abyste
uvěřili, až se to stane. Nebudu již s vámi mnoho mluvit, neboť
přichází vláda tohoto světa, na mně však nic nemá. Ale svět má
poznat, že miluji Otce a jednám tak, jak mi přikázal Otec."

Výklad:
Můžeme mít za to, že o zmíněných letnicích přijali apoštolové nejvyšší možnou míru Ducha svatého, jakou unese člověk na
zemi. To dokazoval jejich následující život. Od té chvíle Duch svatý ustavičně zůstával v nich, máme-li se vyjádřit slovy evangelia
sv. Jana, čteného o minulých nedělích. Je však na čase, abychom
si srozumitelně ještě jednou a naposled vyložili, co se tím rozumí.
"Zázrak" mluvení různými jazyky nám k tomu poskytuje vhodnou
příležitost.
Co nyní budu vykládat, je vrcholem křesťanské dokonalosti
a sluší se hned říci, že též vrcholem lidské dokonalosti. Dále
člověk jít nemůže a není ani zapotřebí, aby v těle dále šel, protože
úplně a beze zbytku využil krátkého lidského života tak, aby
prchavá existence přešla ve vědomý věčný život.
Jak jsme si řekli, v nynějším našem nedokonalém stavu
poznávání, které je zcela běžné u všech lidí, ať jsou učení nebo
prostí, z Boha do lidského organismu ustavičně proudí něco, co
jsme nazvali zatím uvědomovací silou, která umožňuje poznávání
tohoto světa, tj. nejen smyslové vnímání, ale též uvažování o
rozumem dosažitelných souvislostech. Mozek, který na jedné
straně přijímá tuto Boží sílu, kterou bychom dnes nazvali
minimálním příkonem Ducha svatého, a na druhé straně přijímá
funkční sílu z těla organickým zpracováním jídla, pití a dechu, stojí
jaksi ustavičně na hranici konečna a nekonečna. Podle toho, jak
se člověk rozhodne, může sahat po věcech konkrétních, obírat se
abstrakty i mířit do nekonečna a věčna. Z toho důvodu je lidský
život mostem mezi hmotou (tvorstvem) a duchem (Bohem). Řekli
jsme si, že provoz po tomto mostě obvykle funguje jednostranně,
směrem od Boha k člověku. Není tomu úplně tak. To bylo řečeno
jen pro zjednodušení, ale spokojme se zatím takovým
schematickým pohledem na věc. Pán Ježíš učil vracet čím dále,
tím více sílu, přicházející od Boha, zase jemu nazpět, a to
především láskou, poslušností a modlitbou. Nazvali jsme si to
obrazně, podle jednoho z jeho nejvýznamnějších podobenství,
postupným návratem marnotratného syna do Otcova domu. Pán
Ježíš, řečeno jiným způsobem, učil lidi vstupovat do království
Božího, tj. navazoval vědomé spojení s Bohem. O tom jsme si už
mnoho řekli. Řekněme, že u apoštolů docílil toho, a zase si to
vyjádříme pro snazší pochopení obrazně, že si vedle mostu, po
němž šel proud Boží síly do nich, vystavili nový most, po němž
mohli, pomocí síly, obdržené po starém mostě, přecházet se svým
vědomím zpět do Boha, tj. mohli si ho začít uvědomovat.
Nakresleme si svůj stav a jejich stav:

Náš stav nevědomosti o Bohu
(3) Využití Boží
Most tvořený

(3) uvědomovací

Bůh

Čl ověk
uvědomovací silou

(3) síly
(3) do zevního

(1)

(3) světa

Stav apoštolů s vědomím o Bohu

starý most

(1)

Bůh

(3) Využití
Člověk

nový most (2)

(3) Boží uvědo(3) movací síly
(3) do zevního
(3) světa

To je přijímání Ducha svatého v takové míře, v jaké se dělo
o letnicích s apoštoly. Jeho příkon po starém mostě je tak mocný,
že ještě může být ve velké míře využit v zevním světě. Tento stav
stojí vysoko nad extazí, protože nezbavuje člověka vědomí
zevního světa, naopak umožňuje mu disponovat Boží silou mimo
sebe, třeba dělat "zázraky".
Jak bychom podle tohoto schematu potom mohli pochopit
zázrak mluvení různými jazyky a ovšem i všechny ostatní
"zázraky". Dnes už bychom si je všechny mohli dávat do
uvozovek, protože jde jen o jiný duševní pochod než na jaký jsme
zvyklí. Duchovně nevědomý člověk klade otázku svému rozumu a
ten mu ji zodpovídá. Apoštol, který byl naplněn nadšením pro
pravdu Boží, chtěl ji sdělit lidem. Protože však měl zbudován nový
most (2) s Bohem, převedl po něm tuto svou vůli do Boha, aniž si
to vůbec uvědomoval. Bůh mu byl totiž bližší a vyšší než bývalá

střediska organisovaného myšlení, než mozek a rozum. Při
přechodu z mozku do Boha se musí každá myšlenka změnit z
diskurzivního hávu na pouhý bezeslovní obsah. Toto se děje
beztak už při jakémkoliv myšlení i v našem mozku, získáváme
pojmy o něčem, porozumíváme něčemu jako celku a kdykoliv toho
potřebujeme, převádíme svou znalost z paměti, kde je uložena,
zpět na slovní formu. Myšlenkový obsah řeči apoštolovy se tedy
přenáší do Boha a musí se tam přenést, protože apoštol žije v
Něm, a ne už především v těle a ve světě, v těchto už žije jen jaksi
ozvěnou. Z Boha se myšlenkový obsah vlévá zpět nejen do
apoštola, takže ví, co má říci podle vůle Boží, ale zároveň do
všech myslí posluchačů po jejich starých mostech, které mají s
Bohem. Posluchači si potom myšlenkový bezeslovní obsah převedou, jak to dělají pořád, do své řeči. Mají pak dojem, že apoštol
mluví jejich mateřštinou, zatímco on mluví svou řečí. Všechno
ostatní obstaraly dva mosty.

(1)
silou

Bůh

starý most
(navíc pravda lidská obohacená

posluchač, přijímající
obsah pravdy poznané
apoštolem a svou
si jej přetvářející do
své řeči

věděním Božím)
(1)
(2)

pravda lidská

(3)

Působení apoštola

obohacená

navenek (mluví k po-

všestranným

sluchačům ve své řeči,

nový

poznáním

most

Božím

ale oni ho chápou ve
své. Jako by měli
sluchátka s hlasem

apoštol vykládající

překladatelovým.

Překlave svém jazyku

datelem je jejich rozum.)

Lidské vůli apoštolů se zde dostává nejen posílení a schválení vůlí
Boží, ale i dokonalého zplatnění, neboť může být přenesena s

patřičným důrazem i do jiných lidí. Je dále důležité vědět, že
pravda u Boha je nekonkretizovaná, takže ji nikdo nemůže
pochopit, kdo si z ní nedovede oddělit, co potřebuje, vyčlenit
takovou část, která by měla hranice a byla tou chvílí pochopitelná.
Lidská vůle na nejvyšším stupni spojovacím si vybírá u Boha, co
od něho potřebuje. Vyčleňuje ze všeobsáhlé Boží pravdy, z Ducha
pravdy, jak se výstižně praví v evangeliu sv. Jana, co potřebuje ke
splnění svého úkolu ve světě. Tady máme odpověď na mnoho
jiných otázek. Víme už také, proč duchovně nepoznalý člověk,
který nemá v sobě zbudován most č. 2, nemůže se přesvědčit, že
Bůh existuje, a tudíž jeho existenci bude popírat. Teprve okruhem
přichází od Boha odpověď, která nebyla před tím obsažena v
lidském poznání, a která je tedy důkazem existence Ducha Pravdy, Boha. Člověk, který si zbudoval most č. 2, nemůže pochybovat
o Bohu, nepotřebuje věřit v tom smyslu, jako ostatní lidé, přesvědčuje se ustavičně o pravdě Boží. Netřeba říkat, že stejným
způsobem se přesvědčuje o lásce Boží, o připravenosti jednotlivých duší, o vůli Boží vůbec atd. Každý člověk má právo výběru a
odmítání pravdy Boží. Přijímají ji jen připravení, ostatní ji odmítají.
U Boha je také veškerá moc, ale rovněž i ta má povahu
všeobecnou. Chce-li někdo z této moci léčit lidské neduhy, nastává obdobná situace jako když chce něco vykládat. Měl-li apoštol,
který chtěl léčit, živé spojení s Bohem po mostě č. 2., měl spojení
se všemi lidskými dušemi, protože ony všechny svými mosty č. 1
jsou závislé na Bohu a pasivně s ním spojené. Ten nemocný je
připraven k vyléčení, který chce být vyléčen (viz otázka Ježíšova
při takové příležitosti: "Co si přeješ?") a věří, že jej apoštol může
vyléčit. Zkrátka neklade odpor svou vůlí. (Ta vůle, ta je všemocná!)
Je pochopitelné, že lidí, připravených k uzdravení z moci Boží, je
daleko více než lidí připravených k duchovnímu poznání. Toho
jsme byli svědky i z událostí ze života Pána Ježíše, je jich dokonce
mnohem více, než kolika jim může být zároveň uvolněna duchovní
přímá cesta k Bohu. Pán Ježíš sice mnohdy trvale obrátil
uzdraveného na víru, ale mnohdy ani to se nemohlo stát. Z desíti
uzdravených malomocných se k němu vrátil jen jeden.
Je zřejmé, že v dosavadním výkladu jsme nedělali rozdílu
mezi Bohem a Duchem svatým, protože jde stále o jediného Boha,
a byli bychom celé pochopení znesnadnili hned na počátku. Nyní
však se musíme vypořádat s výrokem Ježíšovým z dnešního sv.
evangelia: "Otec je větší než já." Jak víme z předešlých epištol,
neměl každý apoštol stejné úkoly. Duch svatý v něm působil podle
jejich lidského založení a podle jejich vůle. Kdo měl chuť prorokovat, prorokoval z moci Boží, kdo měl chuť léčit, léčil, kdo toužil
především hlásat pravdu, kázal, a tak každý podle svého už

dřívějšího založení. Proč Duch svatý organicky stavěl na
předcházejícím s Bohem aktivně nespojeném životě? Jednak
proto, že každé nejmenší hnutí i v obyčejném lidském životě
vychovává pro úkoly duchovní, čili nic nebude ztraceno, čemu se
člověk ve světě naučil, jednak proto, že nikdo nedokáže vyčlenit z
velikosti vědomí Božího nic, o čem už dříve neměl aspoň nějaké
lidské ponětí. Čím větší ponětí o něčem mám, tím ještě větší kus z
vědomí Božího k jeho lidskému ponětí přináležejícího dokáže
vyčlenit a použít ve světě. Není totiž žádné absolutní oddělenosti
čistě lidského poznávání věcí od Božího poznávání těchže. Proto
kdo má, tomu bude ještě přidáno. Kdo nic nemá, tomu nemůže být
nic dáno. I z toho hlediska si musíme umět vážit lidského vědění a
celé jednostranně se vyvíjející kultury lidské ve směru techniky
života a rozumových poznatků vědy. To znamená, až budeme
jednou dělat apoštoly Páně se svými vysokými rozumovými
vlastnostmi, bude k nim přidáno mnohem více, než kolik se mohlo
přidat apoštolům za dob Kristových, a to, co bude přidáno, bude
organicky navazovat na rozumové poznání, bude skvěle doplňovat
jednostrannost dosavadního poznání, vznikne jedinečná harmonie
Ducha Pravdy. Tím nikterak nechci přeceňovat rozumové vědění,
neboť vím dobře, jaké hradby předsudků umí postavit proti přijetí
Ducha pravdy všude tam, kde není duchovní připravenosti. Ale
věčně se nebude moci uhýbat naléhajícímu vyššímu poznání.
Pán Ježíš byl vtělený Bůh, ale i on měl zde na zemi, v těle
určitý vyhraněný úkol, řekli bychom vyňatý z celkového vědomí a
ze všech úkolů Božích vůči stvoření. Kdyby byl neměl takto přesně
vytčený úkol, byl by stejně nesrozumitelný, jako nevtělený Bůh
Otec. Byl by ovšem větší, než když byl omezen určitým úkolem.
Myslím, že z toho je i dosti dobře patrno, proč i kterýkoliv člověk
musí být zase menší než Pán Ježíš. Lidský úkol je zase užší než
úkol vtěleného Boha.
Ještě si zodpovíme několik přilehlých otázek.
Je možno přiblížit nějak více stav aktivního vědomého spojení s Bohem našemu pochopení? Nejkrásněji tento stav vystihl
právě Pán Ježíš, když řekl, že apoštolové budou žít v něm a On v
nich. Jaký je to propastný rozdíl proti nynějšímu způsobu života.
My pociťujeme, že žijeme v těle a ve světě, nic víc. Jen někdy převažuje pocit, že žijeme v těle, když mu něco chybí, a jindy, že
žijeme ve světě, když nám poskytuje něco zvlášť pěkného nebo
zvlášť nepříjemného. Řekli bychom, že naším pocitem tělesnosti a
příslušnosti ke světu je stále mírněji nebo silněji cloumáno.
Jenomže ať sedíme na zemi nebo se ocitáme kdekoliv ve vesmíru
v beztížném stavu, pořád jsme v jedné a téže kleci, v níž ne-

úprosně plyne čas a v níž ani okamžik se nevrací. Pořád kupředu,
jako štvaná zvěř, pořád se někam řítíme, nevíme kam. V
některých lidech za některých situací vzniká z toho pocit tragické
bezmocnosti.
Co to je potom žít v Bohu? V křesťanství se tomu říká žít v
nebi. To už něco napovídá, ale ne mnoho. Je to nejen ustavičná
konfrontace lidských myšlenek s všeobsáhlým věděním Božím, po
mostě č. 2 tam, po mostě č. 1 zpět, čili ustavičné rozšiřování
lidského vědomí v míře, jak si to člověk přeje a jak to souvisí s
jeho úkolem, je to nejen ustavičná konfrontace lidských vlastností
s vlastnostmi Božími, můžeme-li je tak nazývat, ale též přeplývání
vlastního života po mostě č. 2 k Němu a po mostě č. 1 zpět. Je to
ustavičná záruka věčného života, neboť jakmile lidský organismus
nebude vstřebávat po mostě č. 2 život proudící z věčnosti, přejde
člověk po mostě č. 2 do věčnosti, zanechav lidský organismus
stranou jako motýl kuklu. Avšak jistota o věčném životě není ani
zdaleka tím největším a nejsilnějším, co tento stav skýtá. Nejsou
jím ani všechny dary, které z něho vyplývají. Ty tvoří jen zevní
úkolovou stránku značně omezenou tělem, smysly, rozumem a
rozsahem účelu. Daleko podstatnější stránkou spojovacího stupně
je radost, která se nedá srovnávat s žádnou jinou radostí dosud
poznanou, protože je podstatnou součástí života Božího a nelze
zamezit jejímu přílivu. Zase jako všechno u Boha, je to radost
bezpředmětná, ovšem navěšená na radosti z vítězství nad smrtí a
nevědomostí. Kdybychom ji chtěli násilně vtěsnat do radosti z
vítězství, aby byla pochopitelnější a představitelnější, řekli
bychom, že jde o zvláštní druh vítězství, nepodobající se
kterémukoliv dobytému na tomto světě. Není chvilková a
neopotřebovává se časem, už ze samé povahy vítězství, neboť
přináší stále nový a větší užitek duši. Žít v Bohu znamená dále
podílet se na jeho všeobsáhlé jsoucnosti. On nejen je dříve než
byl tento vesmír, ale on je též ve všech tvorech. Kamkoliv chceme,
můžeme po této linii jsoucnosti sestoupit nebo vystoupit, přičemž
není třeba fyzického pohybu, namáhavého letu a vypětí všech sil,
času, nic z toho. Závory jsoucnosti se otevírají dokořán,
dosahování uvnitř ní je nekonečné. Neoddělitelné od radosti a
jsoucnosti je Boží poznání, o kterém často mluvíme, které však
přesto je pro nás nepochopitelné, dokud je nezažijeme. Zvláštní
roli při tom všem hraje lidství, které bylo ukřižováno a vrátilo se
znovu k životu plnějšímu, přesahujícímu schopnosti člověka.
Právě proto, že je máme, může nám být k němu něco přidáno.
Kdybychom je neměli, nemohli bychom mít žádný podíl na věčném
životě. Lépe neumím vyjádřit trvání lidské individuality. Všechno,
co bylo řečeno o splynutí s Bohem tak, že individualita zanikne,

vzniklo ze špatného pochopení některých výrazů lidí spojených s
Bohem, jimž je vždy velmi těžko rozumět, pokud se snaží svůj stav
slovně zprostředkovat jiným. On se dá totiž zprostředkovat jen
předáním tak, jak to dělal sv. Pavel a jiní apoštolové, při čemž
ještě žádné takové předání není zárukou trvalého stavu spojení.
Je rozdíl v tom, co zažívali apoštolové po předání Ducha svatého
a co zažívali žáci apoštolů. Nikdo totiž nemůže najednou získat
tolik poznání, aby stačilo na věky.
A jsme u další otázky, zdali jsou možné ve stavu spojení
stupně a vývoj. Obojí je nutné. Především do ničeho se
nevstupuje naplno najednou, přestože zevní, špatně informovaný
pozorovatel má dojem právě opačný. I ti, kdo sami zažili náhlé
obrácení na víru nebo vyšší stupně znovuzrození, považují v první
chvíli zažitý převrat za něco jednorázového. Teprve později
nabývají pojem o tom, jak se dlouho v nich skok připravoval a jaký
po něm nastal růst směrem ke zhodnocení skoku a k přípravě na
další skok. Po každém náhlém vnitřním obratu následuje
uvědomovací proces, na jehož průběhu mnoho záleží. Do jaké
míry se podaří převést vnitřní stav do rozumu a do smyslů, do
takové míry je možno zjednat též rovnováhu mezi vnitřním
pokrokem a vnějším životem: zabránit zbytečnému utrpení a
připravit další růst. Také pocit potřeby dalšího růstu není vždy
dostačující. Většina lidí po celá léta prodlévá na určitém stupni
vývoje a je s ním spokojena, protože si ani třeba neuvědomuje, že
je možný další vývoj. Většina křesťanských velikánů ducha
vstupovala do stavu spojení přes četné extaze. Ty už představují
navázání mostu č. 2, ale jen jaksi provizorně. Most zase padá po
konci extaze, ale zůstává po něm nějaké lano přetažené přes
propast. To se obvykle dalšími extazemi zesiluje, až vznikne nový
most, který se zase zhroutí nebo se změní v trvalé spojení. Ale i
spojení bez extaze, přičemž extaze předcházely obvykle jindy
dříve, nemusí být trvalého rázu, může mít provizorní povahu. To
se stává zvlášť tehdy, když je předáno někomu, kdo s ním ještě
nedovede dobře hospodařit a proviňuje se především poslušností
a láskou, neboť si neváží spojení tak, jako kdo si je vydobyl
odevzdaností a odosobněním bez umělého vedení mistrem, nýbrž
vlivem okolností a záměru. Extaze se liší od přechodného spojení
tím, že odčerpává zevní vědomí, kdežto spojení i zevní vědomí
rozšiřuje. Jsou spojení, která se zpočátku podobají tenké nitce
nebo vlásku a přece nikdy nekončí a zmohutní na mocný tok.
Příliš mocný tok nikdy není možný za života na zemi, protože
organismus má jen určitou průtokovou kapacitu. Jsou však i
spojení, která jsou zcela zřetelná a přesto skončí. Spojení sice
právě jako extaze nikdy nekončí beze zbytku, ale mohou se

nacházet v stavu latentním. Spojení nelze dosáhnout jinde než v
nějakém druhu těla či lidství. Po fyzické smrti se spojení zdokonaluje, ale nikdy není takové povahy, že bychom mohli říci, že
smazává všechny stopy lidské individuality. Individualita je dědictví
života na zemi, je trvalou zkušeností, která vždycky umožňuje, aby
poznání lidské duše nebylo bez hranic, mělo pochopitelný a
následovatelný ráz. Totéž platí o vtěleném Bohu. Proto je Ježíš
Kristus stále následovatelný, stále připravený nám předat svou
lidskou zkušenost, proto je také možné, abychom, vzhledem k
dnešní úrovni, na níž se nacházíme, vysvětlovali jeho učení a
příklad stále hlouběji a dokonaleji, nikdy nedostihujíce úplné
dokonalosti v poznání. Z toho plyne nepřetržitá radost zvítězivší
duše.
Proč se objevily nad hlavami apoštolů ohnivé jazyky a bylo
slyšet hřmění? Protože se naruby obracela celá lidská přirozenost
apoštolů. Zatímco nyní uvědomovací sílu Boží přijímáme z konce
páteře a odtamtud je vedena míchou do mozku, čímž jsme se
svým vědomím zcela závislí na stavu lidského organismu, od
seslání Ducha svatého v míře zde ukázané vstupuje uvědomovací
síla rovnou do mozku bez prostřednictví těla. S tím souvisí
osvobození lidské individuality od tělesnosti a četné schopnosti,
které nemá obyčejný člověk. Při seslání Ducha svatého ovšem
vyšlehl plamen síly Boží zdola nahoru páteří až nad hlavu.
Vcelku se dá říci, že co prodělal Pán Ježíš při zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, to při seslání Ducha svatého zažívali
apoštolové, u nich to byl přechod z pasivního na aktivní spojení s
Bohem, při němž už Bůh si činí příbytek u člověka.

Pondělí Svatodušní
Čtení ze skutků apoštolů X, 34 a 42 - 48:
V těch dnech Petr řekl: "Muži, bratři, Pán nám přikázal,
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." Když ještě
Petr mluvil tuto řeč, Duch svatý padl na všechny, kdo poslouchali
ta slova. A věřící z obřízky, kteří přišli s Petrem, žasli, že i na
pohany byl vylit dar Ducha svatého, slyšeli je totiž mluvit jazyky a
velebit Boha. Tehdy Petr na to řekl: "Může někdo odmítnout
křestní vodu těm, kteří přijali Ducha svatého jako my?" Rozkázal
pak, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista.

Pokračování sv. evangelia podle Jana III, 16 - 21:
Za onoho času řekl Pán Ježíš Nikodémovi: "Tak Bůh miloval
svět, že dal jednorozeného Syna, aby nikdo, kdo v něho věří,
nezahynul, nýbrž měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal Syna na
svět, aby svět soudil, nýbrž aby byl svět skrze něho spasen. Kdo
věří v něho, není souzen, kdo však nevěří, už je odsouzen,
poněvadž neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Toto je
pak soud: světlo přišlo na svět, a lidé více milovali tmu než světlo,
neboť jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo činí zlé, nenávidí
světlo a nepřichází ke světlu, aby se neprokázalo, co jsou jeho
skutky. Kdo však jedná podle pravdy, přichází k světlu, aby se
ukázaly jeho skutky, že byly učiněny v Bohu.
Výklad:
Dosud jsme si neřekli nic o tom, jak úzce souvisí převzetí
Ducha svatého s úkoly apoštolů v zevním světě. Sv. Petr teď
znovu dosvědčuje, že zároveň s převzetím Ducha svatého dostali
příkaz, aby šli do celého světa a kázali evangelium. Jakmile
apoštolové získali nejvyšší míru Ducha svatého, nepotřebovali už
žádných dalších příkazů, nýbrž bez ohledu na nebezpečí, kterému
se vystavovali, plnili zmíněný příkaz. Nyní už víme, že se to dělo
proto, že ustavičně znali vůli Boží, že byli ustavičně svědky onoho
neustálého tažení Božího, které se uplatňuje vůči všemu tvorstvu
a jehož obsahem je rozšiřování vědomí tvorů, zdokonalování životních forem, přibližování všech tvorů věčnému životu. Proto příkaz
zněl všeobecně: "Jděte do celého světa", i když potom musel
každý z apoštolů z důvodu časové a místní omezenosti kázat na
určitém místě. Tato všeobecnost příkazu Páně bývá špatně
chápána. Je výrazem všeobecné podřízenosti všech lidí jedinému
Bohu a ne jediné církvi, jediné náboženské organizaci, je dále
výrazem všeobecného působení Božího ve všech tvorech. Není v
moci žádného člověka, ani žádné lidské organizace, aby dokázali
takhle všeobecně působit. Mají si být při každém svém počínání
vědomi toho, že ať působí na kterémkoliv místě a vůči komukoliv,
pracují pro celek ve prospěch všech.
V dnešním čtení ve sv. evangeliu se mluví o soudcovské
moci Pána Ježíše. Je to protějšek všeobecnosti jeho působení.
Praví se v evangeliu, že Pán Ježíš nepřišel soudit, ale spasit.
Zároveň však se říká, že kdo neuvěří, bude odsouzen. Protože
tedy Pán Ježíš přišel spasit, a nebylo možno spasit všechny, už
tím začal soudit. Je tu opět vidět, jaká váha se klade na lidskou
vůli. Každý, kdo slyšel slovo Páně a viděl jeho činy, měl právo se
svobodně rozhodnout, zda přijme nabízenou možnost spásy či

nikoliv. Odmítl-li, už se odsoudil. Nepraví se, že byl odsouzen.
Výslovně se praví, že Pán Ježíš nebyl soudcem, nýbrž že sami
lidé se odsuzovali projevem své vůle. Z toho je patrno, jak velice
záleží i dnes na každém z nás, jak naložíme s poznanou pravdou,
a jak odpovědnou funkci mají kazatelé evangelia. Pravda, týkající
se vzestupu člověka na žebříčku stvořeného, má jiný charakter,
než pravda čistě vědecká, než např. znalosti matematické, fyzické
atd. Nikdo se nemusí cítit zavázán matematickými poučkami,
kterým se naučil ve škole. Nezapamatuje-li si jich a nedbá-li jich,
nejvýš se odsuzuje k tomu, že nemůže dále pokračovat ve studiu
matematiky a v oborech na ní závislých. Nedbá-li někdo pouček
Kristových, jeho duchovní vývoj stagnuje. Tím se odsuzuje k
přešlapování na úrovni lidské.
V dnešním čtení by nemělo uniknout naší pozornosti, že
tentokrát sv. Petr viděl sestoupit na pohany Ducha svatého, a
proto je dal pokřtít. Především nekřtil je sám, měl k tomu
pomocníky, a za druhé poznával, koho má pokřtít podle toho, na
koho sestoupil Duch svatý. Byl to opačný postup než jak si počínal
sv. Pavel v Efezu, jak jsme si o tom vykládali v předvečer
Svatodušní. Sv. Pavlu bylo dostatečnou zárukou, že těch dvanáct
je hodno Ducha svatého, když byli pokřtěni sv. Janem Křtitelem a
činí-li pokání, tj. měli v sobě již prvotiny Ducha svatého a byli
připraveni pro přijetí větší míry Ducha, čili postoupit zase o stupeň
výše. Sv. Pavel vztáhl ruce na oněch dvanáct a projevil se
podobný účinek jako teď před tváří sv. Petra, který ani ruce
nevztahoval, naopak byl svědkem všeobecného údivu, že i na
pohany sestupuje Duch svatý. Pak už nemusel být, abychom tak
řekli, jakýmsi hromosvodem, který svádí Ducha svatého na
uvěřivší, nýbrž stačilo, že potvrdil křtem působení Ducha. Opět
vidíme, že křest se neděl lehkomyslně, že jeho správnost a
úplnost byla vždycky potvrzována Duchem svatým. Svědkem
působení Ducha svatého byl nejen Petr, ale i dříve uvěřivší Židé,
kteří přišli s ním. Čili nešlo o nějaké soukromé zjevení, patrné jen
pro zvlášť připraveného jedince, nýbrž o společně pozorovaný jev,
také nebylo závislé na osobním rozhodnutí Petrově. Řekli bychom
spíše, že Duch mu ukazoval lidi, které měl pokřtít. To jsou důležitá
fakta, která už dávno byla zapomenuta pro pouhou formu křtu,
která nabyla vrchu nad jeho obsahem. A čím více upadal obsah,
tím více se dbalo na formu. Je to pochopitelné. Odkud vyvanula
velikost duchovní proměny, tam se nastěhoval duch malichernosti.
Zformalizováním přístupu lidí do obce křesťanů přestávají v
křesťanstvu de facto existovat křesťané, křesťanstvo přestává být
křesťanstvem. Je velmi těžké založit duchovní vzestup na pouhé
formě. To je velmi chatrný základ, který nikoho nezavazuje tím

hlavním, čím za dob Petrových zavazoval - přímou zkušeností a
činností Ducha svatého. Máme za to, že všichni vedoucí
kterýchkoliv křesťanských církví a sekt o tomto závažném
nedostatku vědí, ale bojí se o něm mluvit, protože neznají řešení,
jímž by se zjednala náprava. Tím však přisluhují dalšímu rychlému
úpadku duchovní úrovně lidí. Už po tisíciletí jen jednotlivci na sobě
pociťují působení Ducha svatého tak, jak o tom svědčí zprávy ze
Skutků apoštolů. Jedině z jejich řad může vzejít náprava. Měli by
vysvětlit ostatním křesťanům, za jakých podmínek působí Duch
svatý a co jeho působení brzdí. Ocitáme se v období podobného
hlubokého úpadku náboženského života, v jakém se ocitlo
Středomoří v dobách Kristových. To je skutečnost nejen alarmující, ale také velmi příhodná pro obnovu Duchem. Zase se vzmáhá
touha po nápravě života a tato touha je první podmínkou pro uvěření a přijetí Ducha. Uvěřil jen ten, kdo v sobě pocítil
nepřekonatelnou touhu skoncovat s dosavadním způsobem života
a žít podle pouček Kristových s vědomým úsilím o věčný život - o
spásu, a to nejen proto, že je to výhodné, ale že je to dobré a
užitečné pro celou lidskou společnost, že to bude mít za následek
i zlepšení vztahů mezi lidmi a národy, mravní a vysoce sociální
využití všech vynálezů a vymožeností vědy a techniky, šťastnější a
plnější život všech, už zde na zemi.
Víme, že sami jsme svými soudci, odsuďme se k dobrému a
nikoliv ke špatnému, jednejme rozumně. Jednou nám bylo jasně
ukázáno, co máme podniknout, aby náš život nabyl vyššího
posvěcení, aby přestal mít povahu záplatování a improvizace.
Dnes už možno říci, že improvizace jak v životě jednotlivců, tak v
životě států, se nevyplácí a vede k nežádoucím krizím všeho
druhu.

Doba po Svatém duchu
Svátek Nejsvětější Trojice
Čtení z listu sv. Pavla apoštola k Římanům XI, 33- 36:
O propasti bohatství, moudrosti a vědění Božího? Jak
nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystihlé jeho cesty! Neboť
kdo poznal myšlení Páně?
Nebo kdo byl jeho rádcem?
Anebo kdo mu dal dříve,

aby se mu muselo oplatit?.
Protože od něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci.
Jemu budiž sláva na věky! Amen.
Pokračování sv. evangelia podle Matouše XXVIII, 18 - 20:
Ježíš přistoupil a promluvil k nim: "Byla mi dána veškerá
moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, učte všechny národy a křtěte je
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Učte je zachovávat
všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny
dny až do skonání světa.
Výklad:
Sv. Pavel se připojuje k obdivu Izaiášovu (XL, 13) a cituje
jeho výrok
"Kdo poznal myšlení Páně?"
Na tuto otázku se dá odpovědět asi takto:
Vznešenost Božího myšlení spočívá v tom, že není
diskurzivní (povídavé), že každá jeho myšlenka buď hned nebo
postupně přechází ve skutek, aniž bylo třeba se strany Boží
nějakého pohybu, ať už myšlenkového nebo fyzického, a že je to
síla, která je ustavičným silným pojítkem mezi stavitelem a
tvorstvem (my jsme si jej označili jako most č. 1). Pohyb se
uskutečňuje až na dolním konci těchto pojítek. Tam se také
uskutečňuje čas, prostor, veškeré dočasné formy existence,
vědomí, lásky, blaženosti atd. Pro tuto kvalitativní a kvantitativní
rozdílnost myšlení Božího od lidského, můžeme si ve stavu
běžného poznávání rozumem a smysly učinit představu jen o
některých Božích myšlenkách, ne o celkovém myšlení Páně. Tak
např. dnešní stav vědy nám už umožňuje si udělat představu o
tvůrčí myšlence Boží. Všude, kam jen dosahuje naše lidská
schopnost přesvědčit se, jsme svědky rozvoje rodů, druhů, zrání
nerostů a rostlin, formování hvězdných soustav, všude přes
překážky, které kladou třeba roční počasí, nemoci, kolize atd.
Všude celkový vývoj je brzděn, ale přece znovu vítězí, jakoby
všechno, co vyprázdníme do dna, zítra zase nějakou nám neznámou, expanzivní, všude prolínající silou se plnilo vrchovatě novým
obsahem života nebo bytí vůbec. Nejde však o pouhou reprodukci.
Dospěli jsme už ve svém poznání, počínajíc Darwinem, tak daleko, že poznáváme jak touto silou nižší formy života přecházejí
do vyšších forem, a tedy také nižší formy vědomí rovněž do vyšších. Zatím jen člověk, který pochopil správný smysl náboženství a
uskutečnil náboženské poznatky, může se během jediného
lidského života přesvědčit, kam tento vývoj směřuje, jaký je jeho

konečný smysl. Všichni ostatní si počkají miliardy let. Jen vlastní
zkušeností může člověk pochopit myšlení Páně, ale nemůže to být
pouhá zkušenost rozumová a smyslová, nýbrž zkušenost
zakotvená ve vlastní nesmrtelnosti lidské duše. Jen nesmrtelné
může poznávat nesmrtelné a jen dík zmíněným mostům (č. 1 a č.
2) může se tato zkušenost přenést i do smrtelného těla a rozumu.
"Nebo kdo byl jeho rádcem"?
Na tuto řečnickou otázku neočekával prorok Izaiáš žádnou
odpověď. Předpokládal, že samozřejmě nikdo nebyl schopen radit
Bohu. Avšak tuto odpověď bychom mohli přece jen považovat jen
za správnou, jenže nedostačující. Tvůrčí činnost Boží má zvláštní
povahu. Uvnitř celkové koncepce vznikají organismy nadané
menší či větší uvědomovací silou. Čím vyšší je organismus a čím i
ve svém druhu má za sebou větší vývoj, tím je mu dopřávána větší
míra kombinací různých možností, větší míra svobodné vůle.
Dosáhne-li např. člověk v duchovním rozvoji jakéhosi stavu
dospělosti (spojovací stupeň vývoje), stane se vědomým
spolupracovníkem Božím. K takovým lidem řekl plným právem
Pán Ježíš: "Proste a bude vám dáno" nebo "hlásejte evangelium
všemu stvoření" nebo "odpouštějte a zadržujte hříchy" atd.
Zkrátka takoví lidé dostávají moc, kterou mohou zkracovat nebo
prodlužovat vývojové lhůty a tím pozměňovat v určitém rozsahu
celkový plán. Pak se ve skutečnosti stávají rádci Božími. Je
dokonce jisto, že od určitého stupně vývojového by nebyl možný
další pokrok bez vzájemného působení tvorů na sebe. V celkovém
plánu je s tím počítáno. Vyspělejší lidé se např. stávají tlumočníky
vůle Boží, osvěcovateli, apoštoly atd., ale symbioza tvorů začíná
už dávno před tím, panuje v celé přírodě od nerostů přes
jednoduché buněčné organismy, rostliny, zvířata až po lidi, a
samozřejmě tam teprve začíná velkolepá souhra různých činitelů
působících ve stvoření. Lidství je pouhou školou pro vyšší
duchovní život.
Náznak takové přímé souhry lidí s vůlí Boží nacházíme
právě v dnešním evangeliu. Pánu Ježíši je dána veškerá moc na
nebi a na zemi a on se o ni dělí se svými apoštoly. Řekli bychom,
že je to přenášení odpovědnosti na ta pracoviště, kde se
dokončuje tvůrčí proces.
Také poslední otázka je řečnická. Bůh není nikomu nic dlužen, nikomu není ničím zavázán, takže všechno, co nám dává, je
poskytováno z pouhé lásky. Ani tato odpověď není úplná. Otec má
vždycky se svými dětmi určité záměry. Tento záměr není sice
dluhem vůči dětem, ale předpokládá určitou výchovu, aby se mohl

splnit. Protože není myslitelno, že by Bůh svůj záměr neuskutečnil,
není také pravděpodobné, že by tím nevznikly pevné závazky Boží
vůči tvorstvu.
Nejsvětější Trojice, Bůh Otec, Bůh Syn a Duch svatý není
ničím jiným, než maximálně zjednodušená a třemi názvy
vysvětlená definice jediného Boha. Pán Ježíš tutéž definici vyslovil
ještě jinak, když o sobě pravil "Já jsem cesta, pravda a život", přičemž cesta odpovídá Bohu Synu, život Bohu Otci a pravda Duchu
svatému. Máte však jistě na paměti, že o sobě také řekl, že je
menší než Otec. Naproti tomu vidíme, že si přivlastňoval všechny
tři aspekty Boží. V tom není rozporu. Vysvětlili jsme si už, že jako
vtělený Bůh, jako Bohočlověk, měl omezený úkol a nemohl pro
omezující lidskost, kterou vzal na sebe, provést větší. Jen z toho
důvodu mohl o sobě říci, že je menší než Otec. Ale vnitřně je dříve
než Abraham byl a svým životem a činností dokázal existenci
všech tři aspektů Božích v sobě.
Můžeme říci, že Bůh je
1. zdroj a základ veškerého života, a to nikoliv jen v tom
smyslu, že všechno z něj jednou vyšlo a všechno se do něj jednou
vrátí, nýbrž že všechno z něj neustále život čerpá, a pokud se u
mrtvých věcí nedá mluvit o životě, tedy udržuje existenci,
2. vůdce všeho k cílům, které stanovil, u člověka je to věčný
život. Bylo by chybné tento pohled na Boha si zjednodušovat tak,
jako by cestu jednou ukázal Pán Ježíš, Syn Boží, a před tím a
potom už nikdo a nic. Byla by to obdobná chyba, jaké bychom se
dopustili, kdybychom předpokládali, že Bůh nám jednou život dal a
už nám jej nepotřebuje ustavičně předávat. O Synovi se praví na
začátku evangelia svatého Jana, že nic nebylo stvořeno bez něho
a všechno bylo stvořeno skrze něj. To znamená, že tvůrčí činnost
je právě ona vytčená cesta, v jejímž některém úseku se
nacházíme. Ježíš Kristus není jen ukazatelem na cestě, on je
přímo cesta, po níž lze kráčet, je to také síla k tomu, abychom
mohli jít,
3. zdroj veškerého poznání, síla poznávací, která nás
ustavičně živí, bez jejíž pomoci bychom nepoznávali ani věci
hmotné ani nehmotné, bez níž by nebylo vědomí. Duch svatý
nepůsobí jednorázově, jak se nám to jeví z určitých událostí v
Novém zákoně. Působí ustavičně. Jen se stává, že k větší míře
předání Ducha svatého, než jaká byla vlastní dosavadnímu stavu
vědomí, dochází někdy ve skocích a větších dávkách, a to tehdy,
když se odstranily všechny překážky k takovému předání. I ta
poslední z celé řady překážek bránila přílivu Ducha. Poslední

překážka představuje protržení hráze a vylití obsahu za ní, do nás,
do našeho vědomí.
Apoštolové měli křtít ve jménu všech tří aspektů Božích, to
znamená měli právo přivolat na pokřtěné vědění o věčném životě,
o cestě k němu a prostředcích, které mají volit. Proto je vidíme
nejen předávat lidem sílu Ducha, aby se obrátili k novému
způsobu života, ale čteme, že je učili nově hodnotit všechno kolem
sebe i sebe samé. Apoštolská činnost byla všestranná. Zaujímala
všechny stránky života, nic nevyjímala. Víme dokonce o sv. Pavlu,
že v Řecku mezi svými kázáními pracoval, jednak aby si vydělal
na chléb, jednak aby pomohl vznikajícím křesťanským obcím.
Apoštolové byli do značné míry universální duchové. Jejich žáci už
vynikali jen určitými dary. Nastala mezi nimi jakási dělba duchovní
práce. Nic takového neexistuje u Boha. Známe-li jej ze tří aspektů,
je to jen proto, že z lidského hlediska toto třídění jediného proudu
Boží milosti je srozumitelnější a naše cesta má být pochopitelná,
má být schůdná, i když je strmá a trnitá.
Neděle první po Svatém Duchu
(Jelikož na tuto neděli připadá vždycky svátek Nejsvětější
Trojice, nečte se následující epištola a sv. evangelium v neděli,
nýbrž v nejbližší volný den po této neděli.)
Čtení z 1. listu sv. Jana apoštola IV, 8 - 21:
Miláčci, milujte se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, zrodil se z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, neboť Bůh je láska. Boží láska se v nás zjevila tím, že
Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom skrze něj
byli živi. V tom je láska, ne že jsme milovali Boha, ale že on si nás
zamiloval a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.
Miláčci, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme
navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl. Milujeme-li se
navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás dokonalá.
Podle toho poznáváme, že zůstáváme v něm a on v nás: že nám
dal svého Ducha. A my jsme uviděli a svědčíme, že Otec poslal
Syna jako Spasitele světa. Kdokoliv vyzná, že Ježíš je Syn Boží,
Bůh zůstává v něm a on v Bohu. My pak jsme poznali lásku,
kterou Bůh má k nám, a uvěřili v ni. Bůh je láska, kdo zůstává v
lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.
V tom je láska s námi dovršena: že máme důvěru pro den
soudu, protože jaký je on, takoví jsme i my na tomto světě. V

lásce není bázně, ale dokonalá láska vyhání bázeň, protože bázeň
je před trestem, kdo však se bojí (trestu), není dokonalý v lásce.
My tedy milujeme, protože on nás dříve miloval. Řekne-li
kdo: "Miluji Boha", a nenávidí svého bratra, je lhář. kdo nemiluje
svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
A toto přikázání máme od něho, aby (ten), kdo miluje Boha,
miloval i svého bratra.
Pokračování sv. evangelia podle Lukáše VI, 36 - 42:
Za onoho času řekl Ježíš svým učedníkům: "Buďte
milosrdní, jako milosrdný je i váš Otec! Nesuďte a nebudete
odsouzeni. Odpusťte a bude vám odpuštěno. Dávejte, a bude vám
dáno, míru dobrou, plnou, natlačenou a vrchovatou vám dají do
klína. Bude vám totiž naměřeno stejnou mírou, jako vy měříte."
Pověděl jim také podobenství: "Může slepec vésti slepce?
Což nespadnou oba do jámy? Není učedník nad mistra, ale každý,
když je dokonalý, bude jako jeho mistr.
Proč vidíš třísku v oku svého bratra a trám ve vlastním oku
nevidíš? Jak můžeš říci svému bratrovi: "Dovol, bratře, odstraním
ti třísku z oka", a přitom trám ve vlastním oku nevidíš? Pokrytče,
odstraň nejprve trám ze svého oka, a potom prohlédneš, takže
budeš moci vyjmout třísku z oka svému bratru!"
Výklad:
"Kdo nemiluje, nepoznal Boha, neboť Bůh je láska."
Zde se setkáváme s jedním ze vzácných míst v Bibli, na
němž se mluví o poznání Boha. Mnozí vykladači by taková místa
nejraději obešli, protože Písmo vykládají, aniž by Boha poznali, ba
dokonce tvrdí, že Boha nelze poznat. Jiní zase tvrdí, že Boha jaksi
velmi nedokonale můžeme poznávat pomocí rozumu, jestliže
pozorně nahlížíme na velkolepý řád v přírodě, ve vesmíru, na
krásu přírody atd. Jisto je, že při stejně pozorném, ba pozornějším
zkoumání přírody, ale se smyslem analytickým a nikoliv
syntetickým, se smyslem pro podrobnosti, ale nikoliv pro celkové
vidění harmonie, se právě tak dochází k názoru, že Bůh není.
Všechny rozumové důkazy o existenci Boží lze vyvrátit. Poznání
Boha rozumem je pouze poznání doplňující. Teprve když se naše
jsoucnost setká se jsoucností Boží, nebo naše láska s láskou
Boží, nebo obsah našeho poznání s poznáním Božím, možno tuto
zkušenost sdělit rozumu a ten jí podlehne pod tlakem zkušenosti a
možná, že se mu též podaří nějakým poněkud srozumitelným
způsobem vystihnout, co lidská duše zažila. O to my se tu, v celé
Postile, snažíme. Nepodáváme přímé důkazy o existenci Boží,

nýbrž jen svědčíme jak, kdy a za jakých podmínek se lze o ní
přesvědčit. I to má velký význam. Rozum může při poznávání
Boha sloužit jako jeho klasifikující pozorovatel. A tak sloužil také
rozum sv. Jana, Evangelisty a miláčka Páně. On Boha poznal,
přestože ho nikdo neviděl, ani on ne, a nyní vykládá o jednom z
hlavních následků takového poznání, o lásce ke všem.
Domnívám se, že pokud jste porozuměli výkladu o Božím
Hodu Svatodušním, nebude pro vás obtížné porozumět i tomu,
proč láska je produktem poznání Boha.
Napřed dva obrazy o tom. Jeden klasický, jeden nový.
Klasický obraz je vzat zase z přirovnání o marnotratném synu.
Netroufal se po tom všem, jak naložil s penězi otcovými, ani
vstoupit do otcovského domu. Avšak otec už jej očekával a
připravil všechno nejen pro jeho slavné přivítání, ale i pro jeho
následující život u něho. Syn byl tím nesmírně dojat, protože nic
takového si nezasloužil a nic takového nečekal. Setkal se s láskou
otcovou, jaká překračovala veškerou jeho představivost o lásce.
Otec mu dával pochopit, co to pro něho znamená, když se mu
vrací jeden dávno ztracený syn.
Druhý obraz je o dvou mostech. Po jednom nejen jsme vyšli
od Boha, že jsme si od něho vzali existenci a všechno, co jsme
potřebovali k samostatnému životu, ale od něhož jsme se též
vzdálili, neboť všechno, co jsme dostali, jsme uplatnili venku ve
světě bez vzpomínky na Boha. Obvykle teprve tehdy, když jsme
se ocitli v nezáviděníhodném postavení marnotratného syna a
uvědomili si, že jíme s vepři a jaká je naše bída, rozpomněli jsme
se na Otcův dům. Pokud jsme se naučili také nějaké lásce v tomto
světě, obracíme se s ní k Bohu. (To už líčíme konkrétní případ,
který má na mysli sv. Jan. Mluvím o jeho přístupu k Bohu).
Nemůžeme se vracet po starém mostě přes všechny přátele, kteří
se od nás mezitím odvrátili, protože jsme se ocitli na mizině a
nemohli jsme jim poskytnout, co od nás dříve měli. Vracíme se
skromně po novém mostě vlastní touhy po návratu, po mostě na
němž se zaručeně nesetkáme s nikým z těch, kterým jsme byli ve
světě dobří. Po tomto mostě (č. 2) jde každý sám, i když se mu to
jenom zdá, protože by nebylo tentokrát správné, kdyby viděl ty,
kdo mu pomáhají. Je totiž v takovém dezolátním stavu, že kdyby
poznal někoho ze svých pomocníků, kteří jsou lepší než dřívější
jeho přátelé, zastavil by se z vděčnosti u něho na dlouhou dobu, a
přestože by mu bylo velmi dobře, zdržel by svůj příchod do
otcovského domu. Proto ve starých pohádkách čteme, že Honza
před vstupem do království musí proti své vůli setnout hlavu
svému koni nebo dokonce dobrému stařečkovi, bez nichž by byl

neosvobodil princeznu, svou duši. V každém případě se s nimi
musí aspoň rozloučit.
V přirovnání o marnotratném synovi je velmi dobře znát, co
Otec přidává k nepatrné lásce synově - svou nesmírnou lásku.
Syn už potom nemá jen svou lidskou lásku, nýbrž lásku Otcovu,
tou je ze všech stran obklopen. A dodejme, že když po tomto
poznání lásky Otcovy se syn vrací po mostě č. 1 zpět k lidem,
nejde po něm už jen svou lidskou láskou, nýbrž s láskou Otcovou,
daleko větší. Není myslitelné, že by nemiloval i ty, k nimž se vrací.
Teď si ale představte, že si dokonce jasně uvědomuje stav lidí,
kteří ještě nepřešli po mostě č. 2, čili z jeho hlediska bloudí v
tomto světě, nemají světla, které by jim osvěcovalo všechny cesty.
A přesto se chovají mnohdy velmi dobře a statečně. Jeho láska k
chybujícím se nezmenšuje jejich chybami, nýbrž roste. Dá se i
rozumem usoudit, že znakem člověka, jenž poznal Boha, je láska
ke všem, i když tato musí na sebe vzít takovou podobu, aby
nebyla špatně chápána nebo zneužívána.
Sv. Jan pokračuje. "Milujeme-li Boha, Bůh zůstává v nás."
Podle našeho obrazu o dvou mostech by se to dalo říci
srozumitelněji: Milujeme-li Boha, tvoříme si most č. 2. Protože
však bez určitého dosti vysokého poznání nedokážeme milovat
Boha, stačí začneme-li s láskou k bližnímu, i takovou se staví
nový most podle slov Ježíšových: "Cokoliv jste učinili nejmenšímu
z bratří svých, mně jste učinili." Jak je to možné? Protože
skutečná láska vede vždycky k odosobnění, k omezení sebelásky.
Chcete-li si to představit, pohlédněme na doplněný obrázek, který
už znáte:

most č. 1
Bůh

(3) vztahy k zevnímu
člověk

(3) světu, vztah
(3) k sobě samému,
(3) především všechny
(3) druhy sebelásky

Vztah k zevnímu světu je několikerého druhu. Měli bychom
k němu přiřadit i vztah k sobě, především lásku k sobě. Jsou to
vztahy k zevnímu světu, protože vzhledem k Bohu jde pořád o
zevní svět, neoddělitelný od ostatních pout k němu. Jsou to
vztahy, které nás neuvolňují pro lásku k Bohu, zcela využívají síly,

kterou získáváme po mostě č. 1. Je zřejmé, že má-li být zbudován
nový most, je třeba, aby se všechna síla z Boha nevyčerpala v
zevním světě, nýbrž se vrátila k Bohu. Most ten je budován totiž z
téže síly, kterou získáváme od Boha. Jiná síla není schopna dosáhnout Boha.
Láska k bližnímu ovlivňuje sílu pro budování mostu č. 2 jen
potud, pokud se musíme při ní odosobnit, sami sebe zapřít. A pravá láska tohoto druhu si vyžaduje velmi často velkého sebezapření, protože z lásky k bližnímu nám nejen nekyne často žádný prospěch, nýbrž za ni sklízíme i nevděk. Pokud tedy vztahy k zevnímu
světu jsou vztahem opravdové lásky k bližnímu, znemožňují sebelásku, takže všechny síly reservované pro ni zůstávají nevyužity. K
tomu však není v lidském těle zásobárna. Proto se vracejí k Bohu,
a tak vytvářejí zpětný proud do něho, který jsme si nazvali mostem
č. 2. To je obecně řečeno. Ve skutečnosti je tomu asi tak, že
vztahy nezištné lásky k bližnímu jsou podobnější ke vztahům lásky
Boží k lidem než cokoliv jiného, je to napodobování činnosti Boží,
je to zpodobování sebe s Bohem a tím přibližování se jemu. Proto
ten, kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu, jak praví sv. Jan. Platí
potom nutně, že ten, kdo miluje, začíná být v Bohu. Zase si
musíme přiznat, že dnešní doba nás nutí k větším ohledům k
bližnímu než doby dřívější, kdy méně jeden potřeboval druhého.
Tehdy to bylo dáno menším množstvím potřeb, jednoduchostí a
prostotou života, dnes vlivem vzrůstajících potřeb a vlivem
neschopnosti, aby si je jedinec sám opatřil, jsme nuceni ke
spolupráci s mnoha lidmi. V starověku pracovaly pro jednu řeckou
rodinu tisíce otroků, dnes pro jedince pracuje poměrně daleko více
lidí nepoměrně svobodnějších. Vzniká velká potřeba neutrální
činnosti, všeobecná zaměstnanost pro společnost, a o té dobře
víme, že často si vyžaduje velkou míru odosobnění, někdy tolik
jako pravá láska k bližnímu, někdy ovšem mnoho odosobnění si
nevyžaduje, nikdy však se bez něho neobejde. A tak můžeme
souhrnně říci, že především výkon všech druhů ctností, v první
řadě lásky, ale pak i výkon zaměstnání, celá neutrální činnost,
ovšem v daleko menší míře, vedou k odosobnění, tudíž k
navazování spojů s Bohem k nepřímému spojování s Bohem. K
přímému spojení vede poctivá nediskurzivní modlitba. Tuto situaci
bychom si mohli znázornit takto:

(3) vědomě pácha(3) né zlo
most č. 1: uvědomovací
síla k životu

(3) neutrální

(1)

Bůh

(3) činnost vyžaČlo věk

(2) Nediskursivní modlitba,
láska k Bohu

(3) dující odosob(3) nění
(3) ctnosti,
uplatňované
navenek vůči

mění se v most č. 2,
spojující nepřímo postupně,

státu

pomaleji s Bohem pomocí
odosobnění

Protože jsme nyní aspoň trochu pronikli k cílovému smyslu
lidské činnosti, tj. k jejímu spojovacímu účelu s Bohem, je nezbytné, abychom se také z tohoto hlediska vypořádali se zlem
všeho druhu, především s vědomě páchaným zlem.
Zlo ani nepřímo nevede ke spojení s Bohem, není však
myslitelné, aby se vymykalo z rámce tvůrčího záměru Božího, aby
přece jen i ono nepodporovalo zcela zvláštním způsobem
spojovací záměr Boží, a to v míře nemalé, nikoliv zanedbatelné.
Vysvětleme si jeho spojovací funkci napřed na příkladu. Někdo
něco špatného někomu provede z nenávisti nebo ze škodolibosti.
Předpokládejme, že postižený nezůstane škůdci ránu dlužen a
splatí mu spáchané zlo zase ranou, buď menší nebo větší. Možná,
že vznikne dlouhodobá rozepře. Ve všech těchto případech rána
vedená zlým úmyslem se vrací jako bumerang na svého původce,
způsobuje mu utrpení, které předtím sám uštědřil, a možná
utrpení ještě větší než jaké způsobil. Je to konec konců
nedobrovolné odosobnění, ke kterému u škůdce dojde. I když
násilník stupňuje svůj odpor, přece jen se musí mnohého zříkat,
co dříve měl, především klidu, bezpečí, možná majetku, přátel atd.
Zlo páchající člověk je vždycky sobec, protože se nechce
odosobňovat, chce všechno nejlepší pro sebe bez ohledu na
druhé nebo dokonce i za cenu škody či ničení druhých. Je to

krátkozraké jednání. Jeho špatnost nezůstane bez odezvy, vzbudí
reakci, kterou nakonec trpí více než ti, kterým chtěl uškodit nebo
na jejichž účet chtěl zlepšit své postavení. Mohli bychom si třeba
ukázat i z historie, že je tomu tak i s celými národy, na druhé
straně i s malými škůdci v přírodě (mniškou, mandelinkou,
kobylkou), takže můžeme usuzovat na zákon odrazu, který tu
existuje a který v oblasti lidské navozuje nedobrovolné
odosobnění utrpením, nemocemi atd., čili vrátíme-li se k jednotlivci, můžeme říci, že zlo, které napáše, nakonec svou silou
mnohdy znásobenou odrazem bombarduje jeho samolibé já, takže
musí vyjít ze své ulity a musí se odosobnit. Nesmíme
zapomenout, že hmotné tresty nejsou ani zdaleka tím nejhorším,
co může člověka postihnout. Daleko horší jsou tresty duševní
povahy, opovržení, které stíhá špatného člověka, jeho vědomí,
ztráta pozic atd.
Nepochybujte, že bychom mohli jít daleko za tento okrajový
vhled do zákulisí veškerého dění, a že by to bylo velmi užitečné.
Pokud jste sledovali dobře předešlé úvahy, mnohé si dokreslíte
sami.
My v rámci této úvahy můžeme učinit aspoň tolik, že si ve
světle nabytého poznání osvětlíme, co znamenají některé výroky
Pána Ježíše ve smyslu spojovacím. Výklad bible v této Postile je
veden na střední úrovni osvěcovací jen s ustavičným ohledem na
spojovací záměr Kristův. Výklad by mohl být veden i na daleko
vyšší úrovni spojovací. Posuďte sami, jak by vypadal.
Výrok: "Milost za milost", který těsně souvisí s právě
komentovanou láskou. Jestliže je nám dopřána třebas jen
nepatrná milost, třeba určitého poznání pravdy Boží, a my se
podle tohoto poznání zařídíme, pak poskytnutou milost vlastně i s
úroky pošleme zpět k Bohu po spojovacím mostě č. 2, tím
vyčleníme ze všeobsáhlé pravdy Boží, této už o realizaci
obohacené zlidštěné pravdě, odpovídající další kus pravdy Boží,
která se do nás vlije po mostě č. 1. Zažijeme tedy větší příliv
milosti, hlubší pochopení a tak se stupňuje přijímání Ducha
svatého až k trvalému spojení s Bohem. Vypadá to asi tak, jakoby
pravda Boží, uskutečněná ve světě, našla novou schopnost vázat
na sebe větší míru téže pravdy, jaksi ještě na uskutečnění u Boha
čekající. O tom mluví další výrok Kristův: "Království Boží násilí
trpí a násilím je dobýváno." Tvůrčí spojovací proces se realizuje
pomalým, pro nás duchovně nevyspělé lidi, naprosto neznatelným
způsobem. Může však být u jednotlivce uspíšen správně
zaměřenou a pojatou vůlí. Jestliže však tato vůle vede jen k
dobývání království Božího a neodpovídá jí také určitá míra

uskutečnění a uplatnění nabyté milosti, nevede ke konečnému
vítězství nad smrtí a k trvalému spojení s Bohem, nýbrž jen k
vážnému porušení rovnováhy v životě jednotlivců i národů. Platí
sice, že království Boží může být násilím, tj. vůlí, dobyto, ale
nesmíme si myslet, že je proti tomuto násilí bezbranné.
Jednostranným aktem vůle způsobená nerovnováha pokazí nutné
podmínky pro další větší míru spojení. Jestliže však jde o poctivou
vůli, dotovanou dostatečným poznáním a soustavným
uskutečňováním veškerého poznání v lidském životě, pak se
strany Boží není zábran, království Boží bude násilím dobyto.
Vraťme se opět k výkladu dnešního čtení a sv. evangelia.
Mluví se tam o tom, že Bůh nás tak miloval, že k nám poslal svého
Syna jako smírnou oběť. Lidový výklad by zněl: naše hříchy už
dostoupily před narozením Pána Ježíše takového stupně, že Bohu
nezbývalo nic jiného než potrestat lidstvo nebo k němu poslat
svého Syna, který by tehdejšími hříchy pohněvaného Boha usmířil
tím, že by se za nás obětoval. Učinil toto druhé, přičemž Syn dal
výstrahu, že tentokrát se sice za nás obětoval, ale napříště nebude možno utišit hněv Otcův jinak než všeobecnou nápravou
mravů. Otec obětoval svého Syna za nás. Nemohl nám prokázat
větší lásku.
Tento výklad je zcela neudržitelný, přestože se z něho dá
vyloupnout rozumný a pravý základ. Učiňme to.
Nedá se oddisputovat, že sv. Jan užívá termínu "smírná
oběť". Smířit možno jen toho, kdo je pohněván. V tomto případě je
pohněván Bůh Otec. Sv. Jan zde udělal velký ústupek
srozumitelnosti. Na tehdejším Blízkém východu bylo zcela běžné
mínění, že je třeba usmiřovat rozhněvané bohy, a obdobně u Židů
rozhněvaného Hospodina. Mnohokrát různí starozákonní mudrci,
zřeci a prorokové stejnými slovy volali svůj lid k nápravě, a tresty,
které postihly jejich národ, vysvětlovali hněvem Božím. Chtěli
dosáhnout spíše správného účinku svých napomenutí, než něco
správně vysvětlit. Lidé nebyli schopni pochopit Boha jinak než
lidsky, tedy jim přednesli lidské důvody i pro jednání Boha.
Důležité bylo, že prostředky, které navrhovali, představovaly jediné
správné řešení a že potřebu, užít těchto prostředků, dovedli
vysvětlit tak, aby se lidé chtěli napravit. Pán Ježíš si vždycky
počínal stejně. Podobenstvími přibližoval lidem hluboké pravdy. I
tam, kde jeho výklad brali doslovně, např. o brzkém konci světa
nebo o stolování v nebi, nic neopravoval na jejich porozumění.
Každý porozuměl podle své rozumové a duchovní úrovně. Proto
jeho učení nestárne. Je v něm obsažena bezedná pravda a je
zahalena do konkrétních obrazů. I dnes i v budoucnosti přijdou

mnozí a najdou v tomto učení všechno, do čeho dorostli. Učení
toto má úžasnou schopnost vyvést výše každého právě z toho
stupně vývoje, na kterém je. Jenom je zapotřebí, abychom ctili
každé slovo Páně, abychom neškrtali a nepřidávali, když je třeba
jen lépe pochopit. Pod slovem neškrtat myslím i neobcházet
některé výroky mlčením, nevšímat si jich, protože jsou nám
nepříjemné, protože si je nedovedeme srovnat v hlavě nebo se
nám zdají být v opozici k jiným výrokům. Všechny tyto závady jsou
v nás, nikoliv v textu. Vždyť text svatých evangelií a čtení uměli
mnozí křesťané v prvních dobách křesťanství nazpaměť, v
Antiochii chtěli kamenovat svého biskupa, který změnil v kázání
jediné slovo. Tak přísně je dochováno znění textu. A i kdybych se
v tomto náhledu v něčem mýlil, za zmíněných okolností, za jakých
byly texty tradovány, bude vždycky lepší držet se nezměněného
textu než jej po 2000 letech v něčem měnit.
Pojmout Pána Ježíše jako smírnou oběť můžeme i dnes, a
to tím spíše, že jsme vybaveni výkladovými prostředky, které nám
umožní hodně vytěžit právě z tohoto pojetí.
Správné pochopení smírné oběti Kristovy vyplývá ze
správného pochopení nejsvětější Trojice. Pojímáme-li ji lidsky, tak
jak nám to nabízí termín smírné oběti, pak Bůh Otec posílá svého
Syna jako smírnou oběť, a jinak tomu nemůže ani být. Pouze
lidské pochopení tak vysoce nadlidských a nadčasových pojmů
nám však může dát jen neuspokojující odpověď, zaručeně
nedostačující dnešnímu člověku. Jestliže však víme, že mezi
Otcem, Synem a Duchem svatým nejde o nějaké osobní, byť i
sebeužší spojení, nýbrž jen o tři základové aspekty téhož jediného
Boha, pak i lidsky můžeme smírnou oběť Kristovu pochopit daleko
lépe. I v lidském organismu má každý ústroj zvláštní jemu vlastní
funkci nenahraditelnou jiným ústrojím. Oko nemůže nahradit
funkci ucha a přece oba orgány slouží témuž organismu. Můžeme
však říci, že oko se obrací směrem k hluku, na který je
upozorněno sluchem. Asi v tom smyslu byl Syn poslán na svět
jako smírná oběť. Vím, že potřebujete podrobnějšího vysvětlení.
V dobách Kristových se na Blízkém východě a ve
Středomoří zformovalo nejkulturnější jádro západního lidstva.
Vlivem zlepšených životních podmínek vzrůstalo nejen bohatství
národů, ale i počet lidí. To se dá odůvodnit, jak vidíte, zevními
příčinami. Ty však jsou pouhými následky příčin vnitřních, navrch
nezřejmých, zkrátka lidsky řečeno, pravou příčinou byly záměry
Boží. Vyšší úroveň tehdejší společnosti si vyžadovala vyšší úroveň
duchovního poznání a života. Říše římská se svými mnoha bohy,
která v té oblasti měla téměř výhradní mocenské postavení, měla

se stát se svým správním aparátem nositelkou nových duchovních
proudů nejen uvnitř vlastního obrovského státu, ale i za jeho
hranicemi místními i časovými. To všechno se stalo, zcela podle
plánu Božího, který vyjádřil slovy: "Budu mít ovce i z jiného stáda."
Bylo třeba vytvořit syntézu všech tehdejších náboženství v
tehdejším světě a v dané oblasti bez nestejnorodého eklektismu.
To všechno se stalo. Bylo třeba ukázat napodobitelný vzor člověka
prosťáčkům i učeným, bylo třeba se pro tento úkol obětovat nejen
proto, že nebyla naděje, že tak vznešený vzor nebude hned
pochopen, nýbrž i proto, že bylo třeba aspoň v první chvíli
odstranit námitky pochybovačů fakty, která přesahovala rámec
obvyklých zkušeností, již se bez nich nemohlo měřit. Oběť
Kristova přece přinesla důkaz osobní nesmrtelnosti. Oběť byla
přece spojena se slibem, že kdokoliv bude Krista následovat,
vstane z mrtvých jako on. Nezáleží na tom, že lidé tento slib brali
hmotně a čekali brzký konec. Šli za hmotným pochopením a
dosáhli cíle duchovního. Tuto kvalitativní proměnu způsobila
vnitřní smrt na kříži. Pán Ježíš ji podstoupil dokonce hmotně, dříve
než my všichni. Jeho oběť byla smírná v tom vyšším smyslu, že
zahladila neznalost základního prostředku zduchovnění, smrtí
člověka na kříži se všemi jejími podmínkami, a tím podchytila
zvýšené vzdělání lidí, zvýšenou bezpečnost života pro účely
duchovní.
Důležité je, aby i dnes pro nás měla smírnou povahu, jinak
by byla zbytečná. Je třeba pochopit, o jaký smír dnes jde. Většina
z nás má zase ještě daleko lepší podmínky pro následování Krista
než měli první křesťané. Těšíme se většímu klidu, užíváme
větších technických vymožeností, aby náš život mohl být zbaven
zbytečné dřiny a starostí. Všechny tyto starosti se nám neodnímají
proto, abychom svou mysl mohli upnout k většímu požitkářství.
Tady je rozpor: Prostředky, zajišťující určitou úroveň života,
neslouží nám ani zdaleka k hledání věčného života, nýbrž k
zábavě a k jiným světským účelům. Omlouvá nás jedině to, že ani
nevíme, že se lidstvo ocitá na scestí zrovna jako v dobách
Kristových a už mnohokrát před tím. Vzbuzujeme "hněv" Boží,
který musíme smířit pokáním, tj. takovým způsobem myšlení a
jednání, které nás budou více a příměji přibližovat k Bohu. Hněv
Boží se dá tedy nejlépe přeložit do srozumitelné češtiny v našem
nynějším případě jako nerovnováha mezi dosaženou výší zevního
způsobu života a jeho použitím pro duchovní cíle, čili jak jsme
tomu dosud říkali: vnější formy života se zdokonalují a člověk v
nich nachází plné vyžití, kdežto vnitřní duchovní způsob života,
především modlitba, upadají v zapomenutí nebo zůstávají na
nejnižší slovní a prosebné úrovni. Dokud zde nesjednáme smír, tj.

rovnováhu, ohrožujme úroveň zevního života, čili hrozí nám "trest",
že se připravíme, pro svou obrovskou duchovní zaostalost, o
technické a vědecké výtěžky života. Vizte jen ty obrovské válečné
katastrofy, kdy i obyčejná tzv. místní válka pohltí více životů než
nejstrašnější válka celých národů ve starověku. Vizte dále
ohrožení svobody myšlení a jednání diktaturami svého druhu na
jedné straně a demokraciemi, které se brání diktaturám
zavedením stejně tuhého režimu po dobu nebezpečí, na straně
druhé. Dnes už nám může být jasné, že "hněv Boží" na sebe
sesíláme sami, že sami sebe trestáme, že nejde o hněv Boží,
nýbrž o zákon, panující v celém stvoření: Čím vyšší míra vědomí,
tím větší zodpovědnost z jeho použití. Kdyby totiž neodpovídala
např. technickému pokroku mravní výše lidstva - a mravní výše je
minimum využití vědomí - mohlo by se lidstvo zničit třeba
atomovou válkou. V termínech z dob Kristových by se řeklo, že
zasáhl hněv Boží a že lidé se potřebují chopit smírné oběti
Kristovy, aby od sebe odvrátili tento hněv. Není náhodou, že celá
řada lidí na různých místech světa právě dnes hlouběji vykládá
učení Kristovo, dokonce tak, že dosud nikdy nebylo do té míry
pochopeno, že dosud nebylo do té míry zpřístupněno
rozumovému přístupu k němu. Je to zjednávání rovnováhy mezi
vnitřním a vnějším, neboť rozum vyspěl natolik, že musí být využit
i na duchovní cestě daleko víc než dříve. A kdo myslíte, že
zjednává tuto rovnováhu? Opět smírná oběť Kristova. Nebýt jí,
neznáme hloubky, do nichž máme sestoupit, nevíme, jak si
počínat, neznáme nadlidské cíle, a potom co nám nemůže být z
výkladu i sebeinformovanějšího patrno, nenajdeme v sobě sílu k
realizaci tak vznešených cílů. I dnes platí slova Kristova: "Pojďte
ke mně všichni, kdo pracujete a obtíženi jste, a já vás občerstvím",
nebo "Já jsem cesta, pravda a život, kdo ve mě věří, nezahyne na
věky".
Nic si z toho nedělejte, že je málo těch, kdo se chápou
pomocné ruky Kristovy. O něm platí, že je solí země, že je
kvasem. Stačí jich málo a přivodí se obrat. Netrpělivost není na
místě, dílo Boží je věčné.
Dnešní sv. evangelium nám dává řadu prostředků, na nichž
si můžeme ověřit, zda pouze neteoretizujeme, nýbrž zda uvádíme
poznané do života.
"Buďte milosrdní, jako milosrdný je i váš Otec!" Milosrdenství Boží je způsobeno znalostí naší křehkosti a nevědomosti, nikoliv slabostí, a to jsou také normy pro naše milosrdenství. Než
začneme někoho soudit, měli bychom vědět, proč nejedná
správně, v jakých vlivech se ocitl, co na něho působilo bez jeho

vůle. Většinou bychom přišli na to, že jen málo svého vložil do
toho, za co ho soudíme tak, jakoby všechno zavinil sám.
Podobenství o vedení slepého slepým nebo o třísce v oku
bratra a trámu v oku vlastním nám ukazují, kdy jsme oprávněni
vést, kdy jsme oprávněni napomínat a soudit. Nenabudeme-li sami
světlo a nezjednáme sami u sebe nápravu, je naše snaha po
nápravě okolí marná. Nikoho nepolepšíte, pokud sami nepřijmete
od Krista sílu Ducha svatého, kterou byste zase mohli se svým
poznáním dát dále. Duchovní poučování není pouhé předávání
vědomostí a ohlašování norem mravního a vyššího duchovního
života, nýbrž předávání síly k uskutečnění těchto norem a
vědomostí o životě. Jestliže sami neumíme uplatnit, co hlásáme,
měli bychom mlčet a především neměli bychom soudit, vést, horlit.
Nezesměšňujeme jen sebe, ale i věc samu, a proto bychom
zasluhovali, abychom padli do jámy, jako slepec, jinými slovy,
abychom na sebe přivolali "hněv Boží".
Zbývá nám vysvětlit důležitý výrok sv. Jana, že Boha nikdo
nikdy neviděl. Výklad vyplyne samovolně z podobenství, které se
bude číst o druhé neděli po Svatém Duchu. Proto si odložíme výklad až na tento den.

Slavnost Božího Těla
Čtení z 1. listu sv. Pavla ke Korinťanům XI, 23 - 29:
Bratři! Já jsem zajisté přijal od Pána, co jsem vám i podal,
že Pán Ježíš té noci, v které 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 nehodně,
vinen bude tělem a krví Páně. Ale člověk ať zkoumá sám sebe, a
takto ať jí z toho chleba a pije z toho kalicha, kdo totiž jí a pije, jí a
pije si odsouzení, když nerozeznává tělo Páně.
Pokračování sv. Evangelia podle Jana VI, 56 - 59:
Za onoho času řekl Ježíš židovským zástupům: "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.

Toto je chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako otcové jedli, a
zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věky."

Výklad:
Dnešní sv. evangelium jsme si už o velikonocích vyložili.
Můžeme si je teď dnes vyložit z jiného hlediska. Církev katolická
navázala na příkaz Kristův a zavedla sv. přijímání. Má to být druh
modlitby s účinkem spojovacím, čili jedna z nejvyšších a
nejúčinnějších modliteb.
Řekněme si, za jakých podmínek vědomě spojuje s Kristem,
protože je zcela běžné, že tyto podmínky nitra nejsou plněny, ba
nejsou ani známy nebo jsou všelijak obcházeny a jejich provedení
zformalizováno, následkem čehož při sv. přijímání nedochází ke
zmíněnému spojení. Kupodivu, nikdo se nad tím nepozastavuje,
nikdo už ani nežádá splnění slov Kristových: "Kdo jí tento chléb,
bude žít na věky." Patrně si všichni myslí, že se to dozví až po
smrti. Vidíme, že už i sv. Pavel slevil z požadavků Kristových,
neboť praví pouze: "Kdykoliv jíte tento chléb a pijete tento kalich,
zvěstujete smrt Páně, dokud nepřijde."
Sv. Jan interpretuje slova Pána Ježíše náročněji. Podle
něho Pán Ježíš řekl: "Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve
mně a já v něm." Už jsme měli příležitost si vysvětlit, co to znamená, když někdo zůstává v Bohu a když bůh k němu přijde a učiní si
u něho příbytek. Přijme-li někdo tělo Páně, nemělo by nastat nic
menšího. Kristus by se měl usídlit v lidské duši, a to by mělo mít
za následek úplnou změnu v myšlení, v hodnocení a ve veškerém
lidském počínání. Není-li tomu ani v náznacích tak, můžeme mít
za to, že při svatém přijímání byla splněna jen forma, nikoliv vnitřní
smysl.
Nuže k těm podmínkám, za jakých dojde při sv. přijímání k
vědomému spojení s Kristem:
1. předběžné odpuštění hříchů, jak jsme si je definovali.
Zase nikoliv po formálním, nýbrž po opravdovém předsevzetí, že
zanecháme dosavadního způsobu života, jelikož nám stojí v cestě
ke spojení s Bohem a máme k němu odpor.
2. Víra v transsubstanciaci chleba v tělo Páně je téměř
nepostradatelná. Abychom si tuto nutnost zdůvodnili, budeme si
muset něco vyložit o sugesci a hypnoze. Ne že by bylo těchto
zapotřebí, protože k přeměně chleba v tělo Páně může dojít.
Kdyby však k ní nedošlo vlivem různých okolností, pak by

postačila víra v přeměnu chleba v tělo Páně a účinek by byl stejný.
Při víře člověka by k přeměně pomohly sugesce a hypnoza,
respektive autosugesce a autohypnoza. Od nich si přejeme, aby
na okamžik sv. přijímání zregulovaly některou podvědomou
činnost, jako třeba dech. Aby totiž spojovací akt mohl proběhnout,
musí se dech zastavit, nikoliv však úmyslně, nýbrž samovolně.
Dále je nutno překonat strach z vnitřního umírání, diskurzivnost
mozku a konečně pocit tělesnosti. Naproti tomu některá nervová
centra, která za běžného bdělého stavu jsou ve stavu útlumu, je
třeba oživit atd. Na to všechno kdyby měl člověk myslit, nemohl by
se vůbec soustředit k tomu, aby autosugesce držela v šachu ty
vědomé a podvědomé činnosti v lidském těle, které za tak
zvaného normálního stavu člověku brání uvědomovat si něco více,
co se nedostalo napřed do jeho mysli a co potom nebylo
zpracováno mozkem a rozumem. V čem tedy může spočívat
autosugesce, nenastává-li fakticky trans-substanciace. Člověk si
může vsugerovat, že do něho vstupuje Kristus. Touží-li opravdu i v
obvyklém duševním stavu po tomto spojení, očekávání tohoto
spojení v něm zreguluje vědomou i podvědomou činnost, jak jsme
si popsali, netouží-li po tomto spojení, nýbrž jde se jen přesvědčit,
sv. přijímání zůstane neúčinné, bez jakýchkoliv spojovacích, ale i
bez jakýchkoliv přetvářejících účinů na chování, mravní přeměnu
atd., čili nebude mít ani účinky očistné, tím méně osvěcovací.
Naopak dojde-li k transsubstanciaci a člověk si nepřeje spojit
se s Kristem, nebo si netroufá na něco takového pomyslet, a jde si
ke svatému přijímání třeba jen pro sílu k čistšímu životu,
nepřipraví se duševně, nepomůže mu autosugesce, neutlumí se
zmíněná podvědomá a vědomá činnost, a on se připraví o účinek
spojovací. Řečeno jinak: Proti lidské vůli Bůh nejedná, protože by
porušil plynulý vývoj, způsobil by něco, k čemu člověk duševně
nedorostl. Místo kladných účinků by se dostavily účinky záporné.
Vůle lidská ovšem není vševědoucí. Člověk si může přát, do čeho
ještě nedorostl. Pak se ovšem nedočká odezvy z druhé strany,
nebo si způsobí těžkosti různého druhu, které ho buď odradí, aby
dále prosazoval svou vůli, nebo mu znemožní ji prosadit (např.
nemoc).
3. Určitá zkušenost ve vnitřní modlitbě. Sv. přijímání by mělo
být nejvyšším stupněm modlitby, ale ono jím není také proto, že se
k němu nepřistupuje s náležitou přípravou v modlitbě. Nevyšla-li
modlitba např. předtím nikdy ze stadia diskurzivnosti, je jen malá
naděje, že se nad ni povznese v okamžiku sv. přijímání. Ovšem i
to se může stát, protože tu působí daleko mocnější síla "shora", tj.
od Boha, než jakou může vyvinout člověk. Určitá připravenost tu

však musí být, aspoň v poměru 1 : 7. To znamená, že odpuštění
hříchů, příprava v modlitbě, správné soustředění, víra s příslušnou
autosugescí, odstraňující nežádoucí funkce v lidském organismu,
musí představovat první krok, po němž pak Bůh může učinit
dalších sedm za nás. Kristus je chléb sestupující z nebe, praví se
v dnešním evangeliu. Jinými slovy, přináší stav nebe do lidské
duše. Stav nebe není lidským, nýbrž nadlidským stavem, proto je
pochopitelné, že dokud žije člověk v postavení suverénního vládce
nad sebou, nemůže tento stav proniknout do jeho vědomí.
4. Patřičná odevzdanost Bohu je proto zcela bezpodmínečně
nutná. Velice výstižně o ní mluví modlitba pronášená před svatým
přijímáním: "Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou,
ale toliko rci slovem a uzdravena bude duše má."
Vůle lidská je všemocná i v tom smyslu, že dovede hodně
pokazit i v duchovním vývoji. Při svatém přijímání nabízíme svou
duši Pánu Ježíši Kristu, aby ji uzdravil z její nevědomosti, avšak
nemáme si toto uzdravení vynucovat, nýbrž jen si je přát z celé
duše a být si vědom toho, že v Boží moci toto uzdravení je.
Nedostaví-li se, je to jen šetrnost se strany Páně, nikoliv nepřízeň.
Nejsme-li např. ochotni vnitřně umřít, marně by se snažil nás
navštívit, způsobil by nám jen bolest a strach, nic více. To mějme
dobře na mysli a nikdy si nevynucujme stavy, jejichž obsah
bychom třebas ani nepřežili. Tak také účinek sv. přijímání bude
mít své stupně, přestože si vždycky budeme přát jen spojení s
Kristem, nic méně. Budeme však účinek brát radostně na vědomí
jako růst pravého života v nás.

Neděle druhá po Svatém Duchu
Čtení z 1. listu sv. Jana Apoštola III, 13- 18:
Nejmilejší! Nedivte se, že svět nás nenávidí. My víme, že
jsme přišli ze smrti do života, protože milujeme bratry. Kdo
nemiluje, zůstává ve smrti. Kdokoliv nenávidí svého bratra, je
vrah, a víte, že žádný vrah nemá v sobě věčného života, který by
v něm zůstával.
Z toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svůj život.
Také my máme za bratry život položit. Kdo však má pozemský
majetek a pozoruje, že jeho bratr je v nouzi, a zavře své srdce
před ním, jak v něm zůstává Boží láska? Děti, nemilujme slovem
ani jazykem, nýbrž skutkem a v pravdě.

Pokračování sv. Evangelia podle Lukáše XIV, 16 - 24:
Za onoho času řekl Ježíš farizeům toto podobenství: "Jeden
člověk pořádal velkou hostinu a pozval mnoho hostů. A v hodinu
hostiny poslal k pozvaným svého služebníka se vzkazem: "Přijďte,
neboť je už připraveno!" A všichni se počali jako jeden vymlouvat.
První mu řekl: "Koupil jsem pole a musím si je jít prohlédnout,
prosím tě, omluv mě!" A jiný vzkázal: "Koupil jsem pět párů volů a
jdu je vyzkoušet, prosím tě, omluv mě!" A jiný vzkázal: "Oženil
jsem se, a proto nemohu přijít!" I vrátil se služebník a oznámil to
svému pánu. Tehdy se pán domu rozhněval a řekl svému
služebníkovi: "Hned vyjdi na náměstí a do městských ulic a uveď
sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé!" I pravil služebník:
"Pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě je místo." Tu pán řekl
služebníkovi: "Vyjdi na cesty a k plotům a přinuť vejít, aby se
naplnil můj dům." Ale pravím vám: Ani jeden z těch mužů, kteří
byli pozváni, neokusí mé hostiny."
Výklad:
Možná, že vás překvapí, jak hodnotí sv. Jan nenávist. Pokládá ji za stejně velký hřích jako vraždu. Toto hodnocení odpovídá
nejen myšlení Mistrovu, ale je též ve shodě s obdobným
hodnocením cizoložství pouze v mysli, které platí za skutečné
dokonané cizoložství. Máme-li pochopit, proč nenávist je
pokládána za rovnou vraždě, pak si vzpomeňme na výklad o
smírné oběti Kristově. Smírná oběť předpokládá hněv Boží. V Bibli
pak je mluveno o hněvu Božím, protože účinky nerovnováhy mezi
zevním a vnitřním pokrokem se jevily jako by se Bůh hněval, jako
by sám měl hřích odpovídající nenávisti a vraždě. Tehdejším lidem
bylo běžné, že mohou Boha pohněvat, protože stačili vidět jen
účinky toho, co učinili. Bylo to pouze důsledné chápání Boha jako
nejvýš spravedlivou bytost, která má moc trestat nepravosti.
Krátce řečeno, nenávist má v oblasti duchovna stejné účinky jako
vražda, protože si přeje odstranit nenáviděného i když jinými
cestami než vrah, a co hlavního, je opakem lásky, která člověka
vybavuje z jeho osobní omezenosti a malosti, kdežto nenávist ho
vrací do nevědomosti a duchovního začátečnictví. Nenávist je
proto jedním z hlavních příznaků člověka nespojeného s Bohem.
Protože však ani Bůh se nehněvá a nezná nenávisti, mohl
sv. Jan žádat od svých žáků lásku bez hněvu. Kdyby Bůh
nenáviděl, přerušil by prostě proud životní síly do nenáviděného.
Víme však, že se to neděje. Dává život všem, bez ohledu na jejich
mravní duchovní úroveň, protože si přeje, aby obé životem právě
získali.

Jako protiváhu k nenávisti nabádá sv. Jan k milosrdenství,
neboť při jeho výkonu zapomínáme na své výhody, ztrácíme sama
sebe a vycházíme ze sebe, odosobňujeme se. Nejvyšší mírou
odosobnění je smrt za bratry, jak ji např. ukázal Pán Ježíš, který,
jak praví sv. Jan "za nás položil svůj život". Byla by to velká oběť,
kdybychom položili za své bližní fyzický život. Jistěže sv. Jan
nabádá i k této oběti. Jenže oběť Pána Ježíše, jak jsme si už
několikrát řekli, měla větší význam než pouhé obětování
hmotného života a byla také něčím mnohem větším, i když
nepřihlížíme k tomu, že je vlastně ustavičná, jak není z historické
události na první pohled patrno. Smrt Pána Ježíše je vstupem do
věčného života, a o to byla hroznější než fyzická smrt, a platí o ní,
že kdokoliv podstoupí tento druh smrti, nikdy ji nepodstupuje jen
za sebe, nýbrž za všechny. V pouhé fyzické smrti jde totiž o
změnu na téže úrovni. Nevychází se z bran smrti. Zahyne hmotné
tělo a opuštěný zbytek vědomí spěje k další, druhé smrti kdesi v
záhrobí, tak jak o ní mluví sv. Jan na jiném místě. Kdo však zemře
smrtí Ježíšovou, nepozná druhé smrti (zase podle slov sv. Jana),
nýbrž povstane k věčnému životu. Tato smrt je ze dvou důvodů
hroznější než obvyklá fyzická:
Při fyzické smrti ztrácíme na kratší nebo delší dobu vědomí.
Je to velmi milosrdný stav. Když se probouzíme z bezvědomí,
shledáváme, že žijeme zase v těle, a nejsme-li správně už před
smrtí poučeni, domníváme se, že je to totéž, ale uzdravené
hmotné tělo. Takováto smrt je vlastně jen převléknutím do jiného
těla. Mystická smrt, kterou zažil Pán Ježíš na kříži, nezačíná
bezvědomím, nýbrž ztrátou všeho, co lidského máme, a to při
plném vědomí, potom odevzdáním svého ducha (vědomí) Bohu.
Vědomí se milosrdně neztrácí, nýbrž zůstává daleko bdělejší než
dříve, pokud se nacházelo v lidském stavu, jen se povzneslo nad
diskurzivnost a přestaly proměny myslícího principu. Je to však
čekání, řekl bych v pozoru, v bystré pozornosti, a čekání nikoliv
krátké, za něhož opadávají vlny lidskosti až se úplně ztratí. Teprve
až nic nezbude, až se naše vědomí ocitne v dokonalém prázdnu,
vyjde slunce věčného života.
Druhý důvod neméně závažný, proč je mystická smrt těžší
než fyzická, spočívá v tom, že tato smrt není nikdy podstupována
za jediného člověka, jako je tomu u fyzické smrti. Při obyčejné fyzické smrti člověk neumře pro nikoho jiného než pro sebe, při
mystické smrti umírá člověk za všechny tvory a stejnou mírou pro
ně jako pro sebe. Dokud se totiž nepřekročí hranice hmoty, a ta se
nepřekračuje pouhou fyzickou smrtí, nevymaňuje se lidská duše z
pout, do kterých se dostala. Katolíci říkají výstižně, že většina duší

se dostává po smrti do očistce, tj. vlastně do téhož stavu, ve
kterém se nacházela již zde na zemi. Když však někdo zemře
mystickou smrtí, dostává se za hranice pomíjejícího, za hranice
vesmíru, hmoty, lidství, za všechny hranice, které nás tu omezují.
Není však možno tam přijít sám, jak je tomu při fyzické smrti. Je
nutno za sebou popotáhnout všechny duše, které žijí ještě v
hranicích hmoty, a to z toho důvodu, že mezi dušemi není předělu,
jak nám mylně z lidského hlediska připadá. Odchází-li jedna duše
do věčnosti, vzniká mezi ostatními napětí, ostatní, kteří do
věčnosti zatím nepřecházejí, musí postoupit aspoň o krok, který
dělil od věčnosti nejvýš postavenou a připravenou duši, aby tato
mohla přejít. To je vysvětlení onoho "zemřel za nás", ovšem ne
vysvětlení celé, jen toho nejdůležitějšího. Byl bych nerad, aby zde
vznikl omyl, který by mohl být snadno způsoben časovým
chápáním lidí. Není prosím, vysvětleno všechno. Pán Ježíš ukázal
po svém zmrtvýchvstání na další vývoj až po nanebevzetí, a další
vývoj nám neukázal, protože není pro nás rozhodující. I tento další
vývoj se nemůže dít bez vlivu na ostatní duše. Spokojíme se zatím
s paušální odpovědí, že kdo jednou přešel hranice smrti, stává se
spasitelem všech navždy. Sv. Jan měl právo žádat od svých
učedníků, aby byli ochotni položit za své bližní život, když sám
prošel mystickou smrtí, při které člověk napřed ztrácí, jako při
obyčejné smrti, život v tomto těle (aspoň se mu to tak jeví, takže
se musí vzdát při plném vědomí života ve fyzickém těle), a pak
život odděleného vědomí duše (který se při fyzické smrti neztrácí),
a to nikoliv jen za sebe a pro svůj prospěch, nýbrž ve prospěch a
pro přiblížení spásy všech.
Podobenství v té podobě, jak je uvádí sv. Lukáš, je snadno
srozumitelné. Pán Ježíš přišel pozvat Židy na duchovní hostinu.
Oni však odmítali přijít. Výmluvy, které měli jsou věčně stejné.
Také dnes lidé pro světské záležitosti nemají čas na věci duchovní. Jejich odklady budou mít stejné následky jako tehdy: Ani jeden
z nich neokusí hostiny.
Opět se tu dovídáme o právu člověka odmítnout duchovní
úkoly, i když je k nim už připraven. Židovský národ byl svou
duchovní minulostí připraven k přijetí učení Kristova. Část opravdu
toto učení přijala, ale většina je odmítla. Kdyby se tatáž nabídka
učinila kterémukoliv národu jako celku, dopadlo by jejich rozhodnutí ještě hůře, než tehdy židovské. O hněvu pána domu jsme si
už řekli dříve. Pán Ježíš nám prozrazuje, že ten, kdo je dostatečně
duchovně vyspělý, aby měl právo získat vyšší zasvěcení, avšak
odmítne je, jako učinila většina židovského národa, uvalí na sebe
hněv Boží. Přeloženo do srozumitelnějšího výrazu: Svůj duchovní

vývoj nikdo nemůže zastavit, i když z lidského pohodlí a
konzervativnosti se snaží zůstat stát na pozicích, kterých vydobyl,
a nejít dál. V takovém případě mu nemůže být vnuceno vyšší
pochopení a vyšší úkoly, avšak nerovnováha vzniklá vnitřní
připraveností a odporem vnější osobnosti bude mít za následek
disharmonii v zevním životě tak dlouho, dokud se nevyrovná
úroveň zevního života s vnitřním. Obrovské válečné katastrofy,
kterými se častuje lidstvo v naší době, a revoluční hnutí, která
hýbou celým světem, by měla být upozorněním všem lidem, že
také dnes úroveň mravnosti, úroveň uskutečňování mravních a
duchovních ideálů vázne za připraveností duchovní. Pole je
připraveno pro lepší duchovnější setbu, ale nikdo není schopen ji
zasít, a pokud se to někde děje, mnozí se vymlouvají, že na
takové věci nemají čas. Odsuzujeme se k dalším těžkostem v
zevním životě, k dalšímu "hněvu Božímu".
Pro naši cestu je velmi důležité, že Pán Ježíš sebe v tomto
podobenství představuje jako sluhu Boha Otce. Je to nejen důležitý doplněk k jeho výroku, že je menší než Otec, ale i k výroku sv.
Jana, že Boha nikdo nikdy neviděl.
Nemůžeme pochybovat o tom, že vtělení Boží do lidského
těla představuje nejvyšší uskutečnění Boží přítomnosti v lidském
těle. Této míry spojení s Bohem žádný světec nemůže dosáhnout.
Nazývá-li tedy Pán Ježíš přesto sebe sluhou Božím, můžeme mít
za to že člověk, se všemi svými mohutnostmi rozumovými,
smyslovými, citovými, zkrátka duševními, nemůže stát nikdy na
této zemi výše než sluha Boží. Tady nám Pán Ježíš ukazuje, jako
mnohokrát jinde, jaký je náš nejlepší postoj vůči Bohu. A protože
Kristus odtělený, lidově řečeno sedící na pravici u Boha Otce, není
už menší než Otec, protože omezujícím prvkem jeho moci je
právě jen tělo, které vzal na sebe, můžeme říci, že náš poměr k
Pánu Ježíši Kristu má být stejný jako k Bohu Otci, poměr
služebníka, i když vnitřně na úrovni netělesné, jak Pán Ježíš, tak i
my, můžeme být s Bohem dokonale spojeni, a pro spojení to
bychom nevystačili s pojmem "služebník".
Sv. Jan mohl říci, že Boha nikdo nikdy neviděl, protože i ti,
kdo uviděli Pána Ježíše, nespatřili nic více než služebníka Božího,
nikoliv Boha samého. Toto bystré rozlišování u sv. Jana je nám
důkazem, že sv. Jan Boha opravdu v sobě zažíval. Jen pak, při
lásce k Bohu, kterou prokazoval, nikoliv bez ní, možno právem
soudit na to, že ačkoliv ani on Boha nikdy neviděl, přece ho poznával daleko dokonaleji než smysly. To je nejen velká útěcha pro
všechny, jejichž smysly slábnou, nebo jimž některé chybějí (zrak,
sluch), ale vysvětlení, co je to pravé poznání Boha, že je nad-

smyslové. Všechna zjevení jsou pouhými útěchami, nikoliv
skutečným poznáváním Boha.
Víme, co námahy stálo Pánu Ježíši, aby přesvědčil apoštoly,
že se nesmějí spokojit patřením na tělesnost vtěleného Boha, nýbrž že musí poznat Ducha Božího, jeho netělesnou podstatu. Jim
by bylo stačilo stýkat se s Pánem Ježíšem jako se služebníkem
Božím. Jenže jejich právě jako náš, úkol je, abychom se dostali
nad nejvznešenější tělesnost, nad pouhé lidství, neboť jen tehdy
můžeme poznávat Boha. Víme dobře, že teprve tehdy, když se
apoštolové Pána Ježíše museli vzdát, a za jakou cenu, mohli se
spojit s Duchem Božím, Duchem svatým. To je důležitý doplněk k
porozumění stavbě druhého mostu, tj. mostu od člověka k Bohu.
Je to také přechod z pouhého lidství, z pouhého lidského chápání
Boha, na pochopení nadlidské, nadsmyslové, nadrozumové.
Druhý most pro přímé spojení člověka s Bohem je budován z naší
lidské strany ze samých prvků odosobnění, tedy svým způsobem
nadlidských elementů. Jen rovné s rovným se může setkat. Tehdy,
až veškerá naše činnost bude službou Bohu, bude celý náš život
spojen s Bohem, tehdy se ocitneme na spojovací cestě, aniž jsme
museli utéci ze světa. To je ideální postup v náboženství
budoucnosti. A jednu poučku pro tuto službu: V dnes vykládaném
podobenství má služebník vyvolené jenom zvát, ale ty na
křižovatce má volat a dokonce nutit. Sloužíme-li Bohu vedle lidí
duchovně málo uvědomělých nebo naprosto nevědomých a
vyčítáme-li z jejich příkazů službu Bohu, velmi intenzivně je
voláme na duchovní cestu bez kázání o ní. Jsme do určité míry
zodpovědni za ně a stáváme se jejich vůdci, třebaže o tom ani
nemají ani tušení. Bereme-li si sílu od Boha jen k tomu, abychom
vykonávali, co on si přeje, nutíme totiž lidi kolem sebe, aby nám
nepřikazovali nic, co není v jeho vůli. I oni se stávají služebníky
Božími se všemi důsledky přímé cesty.

Nejsvětější srdce Ježíšovo
(v pátek, po oktávu Božího těla)
Čtení z listu sv. Pavla apoštola k Efasanům III, 8 - 19:
Bratři! Mně, nejmenšímu ze všech svatých, byla dána ta
milost zvěstovat pohanům nevystihlé bohatství Kristovo a objasnit
všem, jak bylo uskutečněno tajemství, od věků skryté v Bohu,
Stvořiteli všeho, aby přerozmanitá moudrost Boží se stala nyní

skrze Církev zjevnou knížatům a mocnostem v nebesích, podle
odvěkého úradku, který vykonal v Kristu Ježíši, našem Pánu. V
něm smíme volně přistupovat s důvěrou (k Bohu) skrze víru v
něho. Proto prosím, neklesejte na mysli pro má soužení za vás,
vždyť jsou vaší slávou. Proto klesám na kolena před Otcem, od
něhož se odvozují všechny rodiny na nebi a i na zemi: Uděliž vám
podle bohatství své velebnosti moc, abyste jeho Duchem zesíleli
ve svém nitru, aby Kristus přebýval skrze víru ve vašem srdci, ať
jste zakořeněni v lásce, abyste byli schopni pochopit se všemi
svatými, jaká je šíře a délka, výška i hloubka a poznat Kristovu
lásku, která převyšuje poznání, abyste byli naplněni veškerou
plností Boží.
Pokračování sv. evangelia podle Jana XIX, 31 - 37:
Za onoho času, protože byl den přípravy (pátek), 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, 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 svědectví jeho 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
patřit na toho, kterého probodli.
Výklad:
Svátek Nejsvětějšího Srdce Páně byl v církvi ustanoven
teprve po zřízení svátku Božího Těla. Také se dodnes slaví až po
Božím Těle, řekli bychom, jako první svátek v jeho závěsu. Není to
náhodné a tento časový sled má hluboký význam, který stanovila
sama Prozřetelnost. Svátek byl totiž ustanoven na podkladě zjevení, kterého se dostalo sv. Markétě Marii Alacoque, která roku 1675
v oktávě slavnosti Božího Těla (tedy po Božím Těle) se modlila,
jak bylo jejím zvykem, před svatostánkem. Tu měla vidění, o němž
vypravovala takto:
"Viděla jsem Božské Srdce v oslňujícím lesku, zářící jako
slunce, průhledné jako křišťál. Bylo ovinuto trním a ozdobeno
křížem. Spatřila jsem Krista Pána, jak mi ukazuje své srdce a
praví: "Největší lásku mi prokážeš, budeš-li ctít mé Srdce a úctu k
němu rozšiřovat v mé Církvi. Srdce mé miluje lidi nekonečnou
láskou, ale přemnozí mi splácejí nevděkem a pohanou. Budiž
ustanovena zvláštní slavnost k uctění mého Srdce v náhradu za
urážky, které se dějí, když Tělo mé je vystaveno na oltářích. A

slibuji, že všechny ty, kdo takto budou ctít mé Srdce, obdařím
hojnými nebeskými milostmi."
Zabývali jsme se už jedním takovým programovým zjevením
u sv. Františka z Assisi. V polozbořeném chrámu promluvil k němu
Pán Ježíš z oživlého obrazu a řekl mu, aby znovu zbudoval
zbořený chrám. Komukoliv by se toto stalo a byl-li by to opravdový
hlas Ježíšův, zaručeně by začal veškerou silou provádět zjevenou
radu. Vždyť ve chvíli zjevení dostal něco ještě cennějšího, než
slyšené slovo a to sílu k uskutečnění slyšeného slova. Víme
dobře, že tato síla k uskutečnění je právě tím nejpodstatnějším při
každém zjevení, protože slovo z mnohých důvodů může být
pochopeno buď neúplně, nebo na jiné, nižší úrovni, než na které
vzniklo. Možno dokonce říci, že při takové příležitosti pronesené
slovo nikdy neodpovídá velikosti a dosahu jeho obsahu a síle,
která za ním stojí. Je to překlad z bezeslovného obsahu do
mateřštiny zjevením omilostněného. Tento překlad si pořizuje
sama duše člověka za pomoci lidské inteligence, lidského rozumu
a logiky. Sv. František se teprve za mnoho let dovídá, že měl
zbudovat svůj vnitřní chrám, stejně opožděně se dovídá o
mnohých jiných svých omylech. Také sv. Markéta Alacoque
slyšela jen to, co jí bylo v té chvíli nejbližší, co jí právě tanulo na
mysli. Kdo ví, jak obtížná je formulce všeobsáhlé pravdy Boží,
ještě se podiví, že tato "slyšela", tj. přeložila toho tolik. Také obraz,
který se sv. Markétě objevil před jejím duševním zrakem, je
jakýmsi druhem obrazového překladu z něčeho nadpřirozeného,
nadprostorového. Tento překlad sice daleko přesahuje pouhou
lidskou obrazotvornost, ale má vždycky všechny známky lidskosti,
byť převznešené a zidealizované. Je to všeobsáhlá jsoucnost
prozařující lidskou obrazotvorností. Proto sv. Církev tak pečlivě
zkoumá všechna soukromá zjevení a nikomu nenařizuje, aby jim
věřil.
Zatímco však sv. Františku se dostává zmíněného zjevení
na začátku jeho duchovního vzestupu, sv. Markétě je dopřáno ve
stadiu značné duchovní zralosti. To má také vzápětí své rozdílné
následky. Sv. František buduje napřed podle čistě povrchního porozumění chrám, ve kterém se zjevuje Kristus, hmotný chrám.
Avšak horlivost, s jakou jej buduje, způsobuje i vnitřní růst, až k
pochopení, že má budovat svůj vnitřní chrám. Naproti tomu sv.
Markéta, ačkoliv slyší o tom, že se má ustanovit svátek
Nejsvětějšího Srdce Pána, ukládá toto poučení ve vlastním srdci
duchovním, podle vzoru Panny Marie, jak jsme naň několikrát
upozornili na počátku této Postily. Ostatně její největší slastí už
před zjevením bylo přijímat Tělo Páně. Milost, projevená ve

zmíněném zjevení ji povznesla nad tuto slast, nad pouhý ráj, který
nedosahuje nebes a z něhož je možno spadnout. Zjevení jí dalo
sílu, aby překročila rajský stupeň (odpovídající osvícení) a směle
se rozběhla k nejvyššímu spojení s Bohem. Pochopila, že musí
vnitřně umřít a získala sílu umřít. To bylo na zjevení právě
nejcennější, i když jí neposkytovalo úplnou představu o správné
volbě prostředků. Do tohoto poznání nedorostla, protože zůstala
žačkou myšlení své doby a těch kruhů, k nimž patřila. To ji stálo
obrovské utrpení, právě proto, že se domnívala, že zrovna utrpení
je tím nejlepším prostředkem k nabytí spojení. To je všeobecný
omyl, tradovaný až dodnes. Rovněž se nedovedla odpoutat od
obrazu srdce, který se jí zjevil. Přijímajíc Tělo Páně do svého těla,
soustřeďovala se do svého duchovního srdce uprostřed prsou,
zpodobeného se srdcem Páně, které viděla. Naštěstí obraz ten
měl u ní vždy svůj duchovní obsah a ve chvílích zvlášť hlubokého
ponoření přeplýval do bezobrazného stavu lásky.
Před smrtí řekla s plným vnitřním pochopením o svém
hlavním prostředku, o utrpení, které už vydalo všechny plody, toto:
"Už nebudu žít dlouho." Ptali se jí proč. Odpověděla prostě.
"Protože nic netrpím." Vsadila prostomyslně všechny své naděje
na jediný prostředek - utrpení. Neznala jiný. Nebyla schopna
jiného používat ve stejně velkodušné, celý život objímající víře. Na
kříži se ocitla teprve několik dní před smrtí, přestože před tím tolik
trpěla. Pravý kříž není totiž to, nebo ono utrpení, ta, nebo ona
oběť, malá či velká, nýbrž obětování všeho, co máme, přesně tak,
jak řekla, když odmítla před smrtí i návštěvy svých nejdražších:
"Umírejme, vše Bohu obětujíce." Tehdy se začala před smrtí chvět
bázní - a my už víme z Getsemanské zahrady, o jaký druh bázně
tu šlo - pravila: "Milosrdenství, můj Bože, milosrdenství."
Zmíníme se o jejím utrpení, jak probíhalo od počátku, protože jen tak můžeme pochopit zjevení a úkol, jenž obdržela. Nebyla
první, která uctívala srdce Páně. Předcházely jí mnohé mystické
duše, mezi nimiž zvláštní zmínky zasluhuje ve Francii sv. Bernard
z Clairvaux a jeho duchovní dcery v Německu, sv. Gertruda a sv.
Mathilda, v Lyoně pak zvláště sv. Bonaventura. Za života sv.
Markéty se o uctívání Srdce Páně zasloužil zejména sv. Jan
Eudes, nar. 1690. V jakém duchu se tato úcta nesla, je nejlépe
patrno ze slov. sv. Bonaventury: "Vpravdě velký poklad,
drahocenná perla je Tvé Srdce, nejlepší Ježíši! Nalézáme ji na poli
Tvého rozbrázděného Srdce. Kdo by mohl opět tuto perlu odhodit?
Ne, všech perel bych se dokázal vzdát, všechny své myšlenky a
přání obětovat, avšak tuto perlu si zaručeně ponechám. Toužím
upřít všechno myšlení na dobré Srdce Ježíšovo. Nepochybuji, že

mi k tomu dá sílu. Když jsem tedy Tvé i své srdce nalezl, ó,
nejsladší Ježíši, pomodlím se k Tobě, Bože. Pozdvihni mou
modlitbu k sobě do svatyně, kde ji vyslýcháš. Uzavři mne celého
do svého Srdce! Vždyť proto bylo Tvé Srdce probodeno, abychom
tamtudy měli do něho přístup. Proto bylo zraněno, abychom
pomocí viditelné rány mohli patřit na Tvou neviditelnou ránu
Lásky..."
A v tomto duchu trpící lásky se nese veškeré uctívání Srdce
Páně. Jeho autorem je žák sv. Františka z Assisi, mistra, který
nesl na svém těle stigmata (rány Kristovy).
Tento duch uctívání Srdce Páně nebyl sv. Markétě neznám.
Navázala naň celým svým životem, který jí k tomu skýtal svými
událostmi velkou příležitost. Narodila se 27. července 1647 ve
Francii. V osmi letech jí zemřel otec. Po jeho smrti byla dána na
výchovu do klášterního pensionu. Tam přijala první sv. přijímání,
ale záhy onemocněla dnou a vředy na nohou. Dvě léta ležela v
klášteře, dvě doma u matky. Lékařská pomoc selhala. A tu mladičká Markéta učinila slib, že vstoupí do některého kláštera a
zasvětí celý svůj život Bohu, bude-li uzdravena. Když se uzdravila,
nastala v ní podivná reakce. Začala tančit na radovánkách a strojit
se, aby se zalíbila lidem. Dokonce se v přestrojení dostala na
ples. Ale radovánky jí brzy přestaly těšit. Když po l8 letech
příbuzní na ni naléhali, aby se vdala, rozpomněla se na slib při své
nemoci s veškerou silou a trvala na jeho splnění. Tím proti sobě
popudila celou rodinu. Vstoupila v r. 1671 do kláštera řádu
"Navštívení Panny Marie", čili salesiánek v Paray-le Monial.
Představená kláštera brzy rozpoznala její výjimečné dary a
nařídila jí všechno zapisovat. Avšak její následovnice ji zase při
každé příležitosti pokořovala. Markéta o tom praví: "Domnívali se,
že jsem posedlá zlým duchem. Proto mne kropili svěcenou vodou
a žehnali mne sv. křížem. Modlili se nade mnou, aby vyhnali zlého
ducha. Ježíš však, jenž přebýval v mé duši, proto neodešel ode
mne. Přitáhl mne ještě více k sobě a řekl mi: "Mám rád svěcenou
vodu a znamení kříže miluji tolik, že se dnes spojuji s těmi, kdo jej
nosí jako já a z lásky ke mně."
"Tato slova", praví světice, vzbudila ve mně takovou touhu
po bolestech, že jsem vše, co jsem dosud vytrpěla, pociťovala jako kapku vody, která mou žhavou žízeň spíše dráždila, než hasila."
Tady vidíme velký zvrat ve vývoji její duše. V mládí prosí o
uzdravení a o konec utrpení, pak prožívá nějaký čas odpočinku na
osvěcovacím stupni, až do příchodu nové představené. Nato

nastává rozhodující vnitřní umírání, podněcované hlavně
utrpením. Utrpení je způsobeno nezlomnou vírou v tento
prostředek vývoje a neschopností duchovního vedení se strany
zpovědníka a představené. Oba neměli valné pojetí o nazíravé
modlitbě, takže úroveň modlitby byla stupňována jen vnitřními
dary, ne uvědomělým postupem, vázla neustále za úrovní života,
což muselo přinášet stupňující se utrpení. Proto rady Kristovy
zůstaly na úrovni vyprávěcí, nepřecházely soustavně do stavů
poznávání, do stavů lásky a do stavu jsoucnostní sounáležitosti.
Toto se nepovažovalo vůbec za nějaký nedostatek, ba naopak,
tehdejší duchovní vůdci to považovali za jasné a srozumitelné
vedení. Nijak je neudivilo zvyšující se a stále opakované utrpení,
které přece prozrazovalo, že dotyčná osoba nemůže zemřít, že jí
ve vnitřní smrti něco brání. Vysvobozením z tohoto trápení byla
téměř vždycky jen fyzická smrt. Všimli jste si jistě, že sv. Markéta
krátce před smrtí přestala trpět, totiž, lépe řečeno, přerostla
veškeré utrpení, které může tento svět poskytnout. Přece jen se
vymkla svému prostředku z ruky a ocitla se nad ním. To jí dovolilo
také vnitřně umřít. Zemřela 17. října 1690, v pouhých 43 létech.
Můžeme říci, že dobojovala vítězně svůj boj velmi brzy. Může nám
být vzorem, že nezlomná víra v prostředek brzy přinese žádoucí
výsledek.
V životě sv. Markéty hrají velkou roli opakovaná odevzdání,
prováděná stále na vyšší úrovni a vždy dokonaleji. Při tom Boží
vedení do nejzazších mezí navazuje na duševní vyspělost
vedeného, nepředbíhá ji, protože si přeje, aby člověk sám projevil
vůli jít dál. Kdybychom to chtěli hodně lidsky přiblížit
neosvícenému rozumu, řekli bychom, že toto vedení jakoby
projevovalo strach, že kdyby ukázalo svou přílišnou vznešenost a
odlišnost od lidské míry pochopení, že by ztratilo lidskou duši,
kterou vede. My už dobře víme, proč tomu tak je. Vždyť každý
člověk (po prvním mostě) je pasivně spojen s Bohem a toto
pasivní spojení nepřináší člověku nic víc, než lidské vědomí,
zasahující do zevního, konečného světa. Navodí-li se jen jednou
aktivní spojení (most č. 2), mohlo by se zase ihned vrátit do
pasivity, kdyby se Bůh nepřizpůsoboval malému duchovnímu
poznání člověka, kdyby se nesnížil na jeho duchovní úroveň. V
tom je právě pochopení člověčenství Kristova, i našeho. Ještě
dále lidsky: Bůh si nesmírně váží každého, i sebemenšího našeho
krůčku z duchovní nevědomosti. Protože nové naše poznání se
rovná téměř nepoznání, které mu předcházelo, také vedení se
strany Boží se málo podobá velkoleposti vedení na vyšších
stupních. Je tomu stejně, jako s poměrem matky k dítěti. Matka
jedná s dítětem podle jeho duševní vyspělosti. V tom je nesmírná

moudrost. Jen tak dítě bezpečně dospěje na těle i na duši. Matka,
která si dávno přestala hrát, než měla dítě, nyní, když je má,
znovu se vžívá do dětských her, takže se jedinečně přiblíží
dětskému chápání, čímž dosáhne toho, že neztratí lásku dítěte.
Proč by Boží vedení mělo vypadat jinak? Vždyť i v duchovním
vývoji člověk prodělává svůj dětský věk, a Bůh je jeho nejlepším
Otcem a Matkou. Moudrá matka nedělá však ani tu chybu, že by
dítě uchránila ode všech pádů. Nevychovala by je správně pro
budoucí samostatný život. Přeje-li si, aby se stupňovala samostatnost dítěte, musí dopustit, aby se dítě samo přesvědčilo, co je
pro ně bezpečné a správné a co nikoliv. Dopustí proto mnoho
dětských pádů a klopýtnutí, které končí odřeninou a pláčem, ale
též zkušeností, že země je přitažlivá. Dítě si prodělává mnohé
dětské choroby a bolestné očkování, aby mělo v krvi ochranné látky pro náročnější období dospělosti.
Podívejme se, do jaké míry platí tato doba v životě sv. Markéty Alacoque. Zevní ztráta otce ji přivádí do duchovně vyspělejšího prostředí. Tam má možnost dostat se záhy k prvnímu sv. přijímání připravena tak, že přijímá Tělo Páně nad obvyklou úrovní
dětského pochopení. Vmýšlí s dětskou věrou tak dokonale do
tohoto aktu, že Pán Ježíš opravdu vstupuje do jejího života. To
ovšem znamená, že ji chce mít pro sebe. Okolí do tohoto
pochopení a výše vnitřního soužití duše s Bohem nedorostlo,
neumí jí dát pokyny k tomu, aby prohlubovala živě navázaný
kontakt s Bohem. Je nebezpečí, že vyburcovaná dětská touha ke
spolužití s Kristem nebude ničím živena a uhasne. Byl by býval
možný pokrok bez utrpení, kdyby se byl nalezl někdo, kdo by dítě
naučil, jak hospodařit s milostí přijatou při sv. přijímání. Takových
vůdců není ani dnes. Také i ti nejlepší z nejlepších se domnívají,
že postačí čistý život, aby se obdržená milost udržela. Mravní
úroveň je však pouze základnou, z níž je třeba jít dál. Nestačí
nabývat další a další ctnosti, nýbrž též ztrácet sama sebe a
tomuto druhému požadavku se rozumí jen v tom
nejmaterialističtějším slova smyslu. Opouští se zevní svět, jde se
do kláštera, jakoby bylo možné utéci někam před sebou samým.
Lidské já jde i s kajícníkem do kláštera a na poušť a tam se potom
odehrávají ty strašné bitvy mezi Satanem a dobrou vůlí,
podporovanou Boží milostí.
Dávejme si pozor, jak Bůh získával právě to oponující já
Markétčino pro sebe. V osmi letech si ani nemohla být plně
vědoma toho, co všechno slíbila při prvním sv. přijímání a jak
vážně Bůh vzal její slib. Brzy potom upadla do mnohaleté nemoci.
Ta ji napřed dostává pryč od lidí, kteří nedovedli nic více, než ji

dobře připravit ke sv. přijímání, ale kteří nikdy nešli za úroveň pouhého umravňování. Markétě nemělo být dlouho dovoleno
zaměňovat tento prostředek za cíl. Když zklamala veškerá lidská
pomoc, formulovala Markéta svůj slib z prvního sv. přijímání
daleko uvědomělejším způsobem. Slíbila, že zasvětí celý svůj
život Bohu, uzdraví-li se. To bylo zřejmě správné rozhodnutí. Na
této cestě ji chtěl Bůh mít, k tomu byla vyvolena. Proto se ihned
uzdravila. Bůh duším, které jsou tak daleko, jako Markéta,
neposkytuje život už jen proto, aby světsky žili, ale proto, aby
hledali a nalézali užší spojení s Ním. Z toho povrchní pozorovatel
vidí jen, že koho Bůh miluje, křížkem ho navštěvuje. Ale správnější
by bylo pochopení, že toho křížkem přitahuje, kde není schopen
porozumět vyšším prostředkům vedení.
Kolik jich je zapotřebí, to ví jen Bůh. Světské já Markétino
však neumřelo, ani Markétě nebyly známy prostředky, jak přivodit
jeho smrt. Kdyby se byla dostala do kláštera podle svého slibu s
neusmrceným,
o
prázdnotě
světských
radovánek
nepřesvědčeným lidským já, byla by s ním musela v klášteře
ustavičně bojovat, bylo by jí neustále zdržovalo, byla by s tím
vyčerpala nejlepší síly, jako tak mnoho výborných duší před ní a
po ní. Zatoužila tedy včas po světských radovánkách, přesvědčila
se, že ji nedovedou uspokojit a zbavila se tak břemene nepravé
touhy, či nesprávně umístěné touhy. Již v oněch osmi letech, při
prvním sv. přijímání, roznítila v sobě lásku, kterou však nedovedla
odvést tam, odkud vyprýštila, k Bohu. Kolik máme takových
případů, že lidé, ve kterých vzplane, téměř současně se
zamilovávají, ač často beznadějně, do pozemského předmětu
lásky, místo do Boha. Než přijdou na svůj omyl, uplyne třeba celá
doba zralosti. Sv. Markéta se brzo vzpamatovala, poznala, že nic
povrchního není hodno lásky, která v ní vzplála. Jakmile to
poznala, přichází donucování příbuzných, aby se vdala. To už
není její vůle, to je jen démon, kterého sama vyvolala a který ji teď
pronásledoval už proti její vůli. Toto protivenství jen uspíšilo
odchod do kláštera. Tam zprvu nachází všechno krásné, vlivem
vystupňované modlitby se uvolňují dary, které udivují ji, i okolí.
Toto období představuje plnost osvěcovací cesty, ono období, kdy
apoštolové (vlastnosti) chodili s Pánem Ježíšem a pomáhali mu
obracet lidi na víru. Kdyby však byla ponechána na tomto stupni,
nebyla by vnitřně umřela a nebyla by se trvale aktivně spojila s
Bohem. Byla by jenom přijímala různé nadpřirozené milosti od
Boha a byla by jimi zdobila své já, takže by vyrostlo nové lidské já,
daleko vznešenější než předešlé, ale dokonaleji se bránící
aktivnímu spojení než světské já. Markétino vnitřní vedení se
ocitlo před těžkou povinností, pokořit toto nové já. Toho úkolu se

ujala nová představená, která Markétu považovala za posedlou
ďáblem. To byl vhodný okamžik, kdy se mohlo Markétě ukázat
Srdce Páně, plné lásky, ale zároveň, zmučené, ustavičně mučené
nejen kdysi dávno v historii umučené na kříži. To byla důležitá
oprava dosavadního Markétina poznání, která umožnila, aby
pomocí soucitu stále více toto Srdce milovala, aby své utrpení
považovala za pobídku k tomu, aby nesla trýzeň Kristovu s ním,
zkrátka, aby se dala s ním ukřižovat. Jaká je to podivuhodná
vynalézavost Boží, která přiměje duši vnitřně zemřít, i když člověk
nezná přímé prostředky k vnitřní smrti. Nakonec přichází sv.
Markéta k témuž poznání, k jakému dospěje každý, kdo toto
umrtvování provede bez pomoci zevních okolností a protivenství,
jen určitým stupněm nazíravé modlitby. Toto vrcholné poznání,
umožňující smrt na kříži, z úst Markétiných zní: "Obětujme
všechno!"
Příklad Markétin je tak výtečný, že stojí za to si jej ještě
jednou zopakovat, aspoň v jeho závěru, tam, kde se lidé
dopouštějí nejvíce chyb, kde bývají nejvíce bezradní a kde potom
musí být vedeni zevními okolnostmi, zatímco jejich cesta by byla
daleko přímější - neříkám daleko méně trnitá - kdyby použili
prostředků vyššího stupně modlitby, místo aby se dali dovláčet k
poznání osočováním a postrkováním zvnějška, po zjevení, které
se dostalo Markétě o Srdci Páně, zatoužila více než před tím, po
bolestech všeho druhu, protože v nich viděla následování Krista
na kříži. Ocitla se v období vnitřního umírání, bohužel navozeného
převážně zevními prostředky a proto dlouhotrvajícím a končícím
teprve tehdy, když už bolest necítila jako bolest, když už přestala
trpět, ať už na ni přicházelo zvnějška cokoliv. Měla pravdu, když
pochopila, že proto je její život bolesti u konce. Avšak mýlila se, že
je u konce její vnitřní umírání. Nyní konečně nastoupil onen vnitřní,
nepostradatelný prvek, jemuž už nic nestálo v cestě, obětování
všeho Bohu. Vyjádřila jej slovy: "Umírejme, obětujíce všechno!" To
není recept jen pro fyzicky umírající, přestože u ní se mystická
smrt téměř kryla s fyzickou. To je předpis pro všechny, kdo se
chtějí vědomě s Bohem spojit a tím se stát pravými apoštoly
Kristovými, nadanými Duchem svatým. I když dospěla k poznání
dokonalé oběti všeho, nebyla ušetřena bázně ze smrti, jako jí není
ušetřen nikdo, kdo neumírá jen fyzicky, nýbrž zároveň, nebo
především, vnitřně, mysticky. Nemůže jí být ušetřen, protože ona
pomáhá překonat zevní já, pomáhá uvědomit si její malost, opustit
je. To však ani zdaleka nejsou všechny důvody pro její vznik.
Hlavním jejím důvodem je fakt, že člověk opouští lidství, což se při
fyzické smrti neděje, ani i když člověk při ní neví, kam jde. Faktem
však zůstává, že při fyzické smrti se člověk převléká, při mystické

smrti úplně odkládá své lidství. Sv. Markéta také pochopila, že cíl
není v bolesti, ale v lásce. Volá přece v horečce: "Ach, hořím,
hořím! Jaká by to byla útěcha, kdybych hořela láskou k Bohu. Ale
já nikdy jsem nedovedla Boha dokonale milovat! Jaké je to štěstí,
milovat Boha! Milujte tuto lásku, ale milujte ji dokonale!""
To není v lidských silách. To dokázali apoštolové, když se
rozprchli před jeho umučením. I toto poznání Markétino bylo nutné, aby mohla vnitřně umřít. Kdyby člověk dokázal dokonale milovat Boha, vládl by jím. Člověk však musí dospět k poznání, že Boží silou miluje Boha, ne svou lidskou, tak, jak tomu bylo u sv.
Markéty. Různými zjeveními s nimiž nerozlučně souviselo
přelévání Boží síly, dostávala se do takového stupně lásky, který
potřebovala, aby mohla vnitřně umřít, aby jí vystačil pro poslední
chvíli odděleného lidského vědomí na kříži, že by mohla upřímně
zvolat s Ježíšem: "Bože, odevzdávám Ti svého ducha." A tento
akt dokonalého obětování všeho mohla provést.
Život sv. Markéty je příkladem dokonalé lidské cesty.
Poučný je především pro všechny, kteří pociťují lásku, ale tíže
nacházejí objekt, kam by ji umístili, komu by ji věnovali, čím je
jejich láska čistší a vznešenější. Jdou ze zklamání do zklamání,
jsou rozčarováni lidskými vztahy a nevědí, že Srdce Páně je
hodno jejich lásky neboť ono také trpí nedostatečnou lidskou
láskou. Začneme-li jednou milovat Srdce Páně, brzy zjistíme, že
ono je schopno nás stále dokonaleji milovat, než my, že jsme mu
stále více lásky dlužni. Učiníme zcela opačnou zkušenost, než
jakou nám poskytuje láska k čemukoliv lidskému. Obětujeme-li
nakonec této lásce všechno co máme, celý svůj život, jsme na
konci lidských možností a ocitneme se na prahu věčného, vědomě
žitého života.
O tento příklad lidem šlo, to byl a je Markétin podíl na
věčném spasitelském úkolu Kristovu. Nic nezáleží na tom, že málokdo ví o sv. Markétě. Její zkušenost zůstává živá, je v ní síla
uskutečnění, kdokoliv se k ní může připojit a jeho cesta bude
snazší, než byla její.
Vrcholná fáze vnitřního umírání, jak nám ji ukázal Pán Ježíš od
noci ze čtvrtka na pátek do tří hodin odpoledne, probíhal u sv.
Markéty patnáct let, u sv. Terezie z Avily např. osmnáct let, u sv.
Františka z Assisi ještě déle. Přestože se doba umírání u těchto
mistrů mystiky postupně zkracovala, u mnohých jejich žáků byla v
pozdějších dobách ještě delší. To říkám jen proto, že volba
prostředků u všech byla nesprávná. Všichni museli být vedeni
velkými oklikami k umění dokonale všechno obětovat. Těchto

zacházek už dnes není třeba, přestože pouhé poučení o přímé
cestě nestačí k jejímu zdárnému provedení. Silou Boží umíráme,
jeho mocí se stáváme vědomě věčnými bytostmi.
Myslím, že z dosavadního dosti jasně vyplývá, proč svátek
Božího Těla byl doplněn svátkem Nejsvětějšího Srdce Páně.
Ztotožnění se jsoucnosti Boží s Božím Tělem, ani zdaleka
neodpovídá potřeba harmonického vývoje lidského ducha. Není
tolik rozhodující, kde je lidské tělo, jako kde je lidská láska a kam
se ubírá. Milovat láskyplně Srdce Páně a všechno mu obětovat, to
je jasný program pro všechny duše. Zbývá do služeb Božích
zapřáhnout ještě poznání a to, bohužel, pokulhává na křesťanské
cestě lásky a jsoucnosti stále. Proto se v této Postile snažím stále
o to, aby se probudil vztah k duchu pravdy.
Pravé poznání nemůže nastoupit dříve, dokud normální
diskurzivní myšlení se nestane pouhým tlumočníkem vnitřně
nazírané, bezeslovní pravdy. Jak se dospěje k takovému stavu
mysli, o tom se vykládá postupně téměř ve všech rozborech
evangelií a čtení, proto na tomto místě není zmínka o tom, jak
mohla sv. Markéta bez přílišného zevního utrpení a za kratší dobu
dospět ke stejným cílům. Soustavné pojednání o tom by zabralo
celou knihu. To však není pravý důvod, proč zde není napsáno,
nýbrž jen to, že takové vědění zavazuje. Kdo je uzná za správné a
nechopí se jej, trestá sám sebe. Nemá tedy být vykládáno pro širší
okruh posluchačů nebo čtenářů, nýbrž jen těm, kteří pro ně
dozráli. Právě tak, jako se sv. Markéta dozvěděla o dalším
postupu vždy postupně, až dozrála. Bůh je nedočkavý. Pán Ježíš
nedovoluje doorat pole, pohřbít mrtvého, žádá okamžité
následování.

Neděle třetí po Svatém Duchu
Čtení z I. listu sv. Petra Apoštola V, 6 - 11:
Nejmilejší! Pokořte se pod mocnou rukou Boží, aby vás v
čase povýšil, složte všechnu starost svou na něj, vždyť On o vás
pečuje.

Buďte střízliví, bděte! Neboť váš protivník, ďábel, obchází
jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Postavte se proti němu
pevni ve víře, neboť víte, že tatáž utrpení snášejí vaši bratři po
celém světě.
Bůh pak veškeré milosti, který vás povolal k věčné slávě v
Kristu, po krátkém utrpení sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí,
upevní.
Jemu sláva a moc na věky věků. Amen.
Pokračování sv. Evangelia podle Lukáše IV, 1 - 10:
Za onoho času se k Pánu Ježíši přibližovali celníci a
hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové však a vykladači Písma reptali:
"On přijímá hříšníky a jí s nimi!" I pověděl jim toto podobenství:
"Kdo z vás, má-li sto ovcí a ztratí-li jednu z nich, nezanechá
devadesát devět na pustině a nejde za tou, která se ztratila, až ji
nalezne? A když ji nalezne, rozradostněn si ji dá na ramena a
když se vrátí domů, svolá přátele a sousedy a řekne jim: "Radujte
se se mnou, neboť jsem nalezl svou ovci, která se ztratila! Pravím
vám: Tak bude v nebi více radosti nad jedním hříšníkem, který
činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání
nepotřebují."
"Nebo která žena, mající deset drachem, ztratí-li jednu
drachmu, nerozžehne svítilnu a nevymete dům a nehledá
pozorně, dokud ji nenalezne? A když ji nalezne, svolá přítelkyně a
sousedky a řekne: Radujte se se mnou, neboť jsem nalezla
drachmu, kterou jsem ztratila!"
"Tak pravím vám, je radost u Božích andělů nad jedním
hříšníkem, který činí pokání."
Výklad:
Sv. Petr vybízí křesťany, aby se pokořovali pod mocnou
rukou Boží, aby je v čase povýšil. Vybízí je, aby všechnu svou
starost na něj vložili, neboť On o ně pečuje.
Při všech takových poučkách platí, že samy o sobě jsou
nesprávným ukazatelem cesty. Je nutno je číst v kontextu a vědět,
komu byly určeny. Tak např. poučka o pasivní odevzdanosti je
hned vzápětí doplněna příkazem k střízlivosti a bdělosti.
Takových dvoustranných příkazů je v Bibli více. Kdo umí plnit jen jednu jejich polovinu, obrací dobře míněnou radu na ruby.
První křesťané, kteří měli poslechnout rad Petrových, žili ve stavu
odpuštění hříchů. Řekli jsme si, že odpuštění, které oni zažívali,

mělo kromě jiného ten účinek, že je zbavovalo, aspoň na čas,
všech pout ke světu, že vztahy k lidem, k vlastní rodině, vlasti atd.,
aspoň na čas chápali jako vztahy dané od Boha, ne lidmi samými,
takže mohli žít uvnitř těchto vztahů svobodně, bezstarostně, až do
té doby, kdy se pomocí této svobody dostali k pochopení vedení
božího, takže pak, i když konali světskou činnost, vědomě jednali
podle vůle Boží.
Ještě jednou vám vysvětlím totéž, protože jde o jemnou
vazbu vnitřního poznání se zevním stavem věcí a s navazující
zkušeností.
Odpuštěním hříchů se před zrakem křesťana objevila
situace, ve které se právě nacházel, jako od Boha daná, přestože
si ji před tím člověk navodil vlastní činností, třeba se oženil, měl
děti, domácnost, zaměstnání, příbuzenské vztahy. Jakým právem
mohl najednou situaci, kterou si přivodil, považovat za danou vůlí
Boží? Jednoduše. V odpuštění hříchů bylo obsaženo kromě jiného
poznání, že z kterékoli lidské situace vede přímá cesta k Bohu,
neboť lidství samo je zárukou možnosti setkat se s Bohem. Stačí
být přesvědčen, ovšem vnitřně přesvědčen, nastavším, třeba ještě
dost neuvědomělým poznáním, že situace, ve které jsem je východisko do věčného, vědomě žitého života. Nemusíme ani ještě znát
prostředky, jimiž se to může stát. Stačí mít jenom nový vztah k
přítomnosti, jako jedinečné příležitosti k nabytí věčného života.
Jakmile člověk získá tuto jistotu, musí s ní začít hospodařit a k
tomu právě nabádá sv. Petr. Ukazuje, jak se s ní má hospodařit,
aby nesla další ovoce, až k vítězství nad pomíjejícností, nad smrtí,
ovšem i nad starostmi a těžkostmi všeho druhu. Vždycky je tu
nebezpečí, že se člověk, už z pouhé setrvačnosti, znovu a znovu
vrací do bývalého ustaraného života, kdy neměl ještě ono vědomí
jistoty. Duchovní vedení totiž ani zdaleka nemůže být srozumitelné
jako později, občas se ztrácí a člověk je postaven znovu jen na
své lidské nohy a může se opřít jen o lidské schopnosti. A tu je
zapotřebí Petrovy rady. V jiné situaci, u člověka duchovně zcela
nedotčeného, jemuž ještě nebyly odpuštěny hříchy, je tato rada
neúčinná a člověk není schopen se jí řídit. Nějakou dobu se
nanejvýš může nutit k tomu, aby ji následoval, ale pak se unaví,
poleví ve své pozornosti a obcházející řvoucí lev ho znovu lapá a
trhá na kusy.
Ke správnému pochopení věci je třeba říci, že vzhledem k
rozličným úkolům, ke kterým vychovával sv. Petr své na víru
obrácené, nechtěl od nich, aby opustili své rodiny, jako si přál Pán
Ježíš, aby učinili jeho apoštolové, tedy i sv. Petr, nýbrž přál si, aby
v tom životě, ve kterém žijí, začli se cítit dětmi Božími, začli

pomocí všeho, co dělají, jít vědomě k Bohu. Proto v jejich životě
nemohla převládat pasivní odevzdanost nad bdělostí, nýbrž obojí
muselo být v dokonalé harmonii tak, jako je tomu zapotřebí v
našem životě. Vycházel při tom z poznání, že lidství je už tak
vyspělý stav vědomí, že v něm může za příznivých okolností, které
navodil odpuštěním hříchů, kdykoliv nastat vědomé soužití s
Bohem. Jen je třeba jednat na podkladě jiného poznání, než
dosud. Staré poznání napovídalo, že člověk se musí starat o
všechno, co potřebuje ke svému životu on, i okolí na něm závislé,
nic více. Tento bohatý rámec starosti a světských zájmů mu
nedovoloval, aby zdvihl oči od země a aby dosáhl něčeho jiného,
než ztrátu všeho, co nabyl a to nejdéle v okamžiku smrti, ve skutečnosti, aby to postupně ztrácel, až k okamžiku smrti, kdy odevzdá vše. Dokázal však to, že prapor života, třeba pomíjejícího,
který na chvíli (na dobu pozemského života) zdvihl, předal jiným
kdo kráčeli po něm a tak se stal článkem v řetězu bojovníků za
lepší životní podmínky přechodného života. Neměl při tom třeba
ani tušení, že ani toto počínání nebylo bez věčnostního smyslu,
protože se zlepšením životních podmínek na zemi mohla nastoupit
myšlenka se svou silou, pronikající za hranice pomíjejícnosti.
Nové poznání mu napovídá něco převratného. Nestarat se
o pomíjející život, nýbrž o věčný život. To je však výsledný způsob
myšlení, k jehož uskutečnění od pouhého pochopení vede ještě
dlouhá cesta. Po přechodném stupni je třeba, aby se člověk i nadále "staral" o prostředky pro život ve světě pro sebe i pro své
okolí, ale ne už jako dříve, kdy mu byl život zde na zemi s určitou
úrovní cílem. To by přineslo jen jediné, promrhání stavu svobody,
kterého se mu dostalo při odpuštění hříchů. Život na zemi mu
umožňuje nastoupit život věčný. Jen proto si zasluhuje určité a to
nemalé péče. Zasluhuje si to jako něco daného od Boha, o čem
se dá říci, že bude-li s tím člověk dobře hospodařit, získá svobodu
bez konce. V tomto smyslu řekl sv. Petr své "nestarejte se", avšak
mínil zároveň "bděte". Čili koná-li člověk při tomto poznání totéž,
co člověk nevědomý, koná to s ohledem na věčné plody, s
vědomím, že lidský život s veškerou jeho náplní, tedy i s činností,
je jedinečný prostředek ke vstupu do věčného života. Život bez
činnosti by byl životem nižšího druhu, který nemá ještě tak
vznešený cíl, jako jeho. Kámen nepotřebuje nic dělat, ale zůstane
kmenem. Člověk však myslí a jedná, ale aby začal žít věčným
životem, aby přestal být pouhým člověkem, aby začal být
vědomým synem Božím. Má tedy fakticky jedinou starost o věčný
život, nebo o to, aby uspokojil svou touhu po soužití s Bohem.
Proto sv. Petr mohl říci právem "nestarejte se". Pokračuje-li člověk
v zevní činnosti jako v prostředku k nabytí věčného života, Bůh o

něho začne pečovat, jak se vyjádřil sv. Petr. Což o ostatní,
duchovně nevědomé lidi nepečoval? My už bychom měli této
změně dobře rozumět. Krátce zopakované: Jelikož člověk ve své
činnosti neztrácí klidu a koná ji s vědomím, že slouží Bohu,
snadno ji přeměňuje v duševní vztah k Bohu, ve stav, jímž se
dotýká Boha, jelikož je to vztah, při němž řeší záležitosti tohoto
světa, vyčleňuje z Boží moudrosti, z Ducha Pravdy, řešení těchto
záležitostí, aniž si to přál. Toto "aniž si to přál" je důležité a musí
být zachováno, protože člověk si musí přát nikoli nějaké částečné
řešení nějaké situace, nýbrž život v Bohu. Jakmile si začne přát
jakékoli úlevy v běžném životě, začíná se vlastně zase starat o
tento svůj život. Promrhává milost, kterou získal. Dodrží-li zmíněná
pravidla, tj. hledá-li především i nadále království Boží, je mu
přidáno řešení všeho, o co se musel dříve starat a co při veškeré
pečlivosti mohl vyřídit jen lidsky, to znamená s četnými chybami.
Řešení, které je člověku přidáváno, nespočívá jen v tom, že začne
vědět, jak má věci zařídit podle vůle Boží, vždyť on se nepotřebuje
starat o to, zda právě to nebo ono je ve vůli Boží. To by pak
skončil v tak rozkladném způsobu nového druhu ustaranosti, že by
měl méně klidu, než světský člověk. On bere život tak, jak je - za
život daný od Boha. Bůh však může stále větší měrou ovlivňovat
správným způsobem jak jeho vůli, tak i vůli celého okolí, na kterém
je závislý a to proto, že spojení s Bohem (po mostě č. 1) už mu
nepřináší pouhou mentální sílu k životu a vědomí, nýbrž právě
zmíněné řešení. Člověk totiž začal už ukládat sebe do Boha (po
mostě č. 2) a proto může Bůh vkládat sebe, svou moudrost, do
člověka (po mostě č. 1).
V tomto smyslu začíná Bůh pečovat jinak, než dříve. Tentýž
blahodárný vliv pociťují i lidé v okolí osvíceného člověka. I po
jejich mostech dosavadního pasivního spojení s Bohem přibývápřiplývá poznání správného jednání a impuls k němu vychází z
aktivního spojení, osvíceného Bohem. Správné řešení se jeví
proto v celé situaci, do které se osvícený člověk dostává, jemu to
nezůstává dlouho utajeno. Naučí se dívat na události kolem sebe
jinak než dříve, začne právem vidět ve veškerém dění kolem sebe
pomocnou ruku Boží, to zase stupňuje jeho vděčnost, oddanost a
bezstarostnost v tom smyslu, jak jsme o ní mluvili a jakou měl na
mysli sv. Petr.
"Ďábel obchází, jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil."
Toto pojetí nebezpečí nenacházíme nikde v době
předkřesťanské. Řecko a Řím např. neznalo ďábla. Ten se
vyskytuje najednou v křesťanství. Starý zákon zná jen z ráje
spadlé anděly, ale nepřisuzuje jim úlohu věčného pokušitele.

Světci v době předkřesťanské nejsou pokoušeni ďáblem. Národ
židovský se např. zpronevěřuje Hospodinu jen tím, že
neposlouchá jeho příkazů a klaní se cizím bohům. Pán Ježíš však
bojuje na poušti s ďáblem a po něm mnozí z nejlepších jeho
následovatelů svádí boje ještě krutější, někdy celoživotně.
Napadá vám jistě, že tato změna nastává novým pojetím
cesty a je tomu tak. Křesťanství neponechává na pokoji lidské já,
které vzniká po narození člověka a které, ať si jsou toho křesťané
vědomi, či nikoliv, představuje a přímo ztělesňuje ďábla. Chce,
aby vstoupilo do služeb Božích a aby se nevyžilo přirozeným
způsobem. Slovem "přirozeným" nemyslím "řádným", nýbrž tak,
jako se vyžívají nižší tvorové, např. zvířata, bez mravních sankcí.
Kdybyste si přečetli, co všechno směli dělat duchovní vůdci
židovského národa a přesto neztratili spojení s Bohem, podivili
byste se. Stojí za to si přečíst životopis Abrahama, Šalamouna a
Davida, abychom zůstali u těch největších. Všechny byste v duchu
křesťanské mravnosti poslali do pekla, neboť v jejich životopisech
se běžně vyskytuje buď cizoložství nebo homosexualita, vraždy
atd. Přitom si musíme i přiznat, že předpisy, jimiž byl sešněrován
život starých Židů, byly tak přísné, že si těžko dovedeme
představit, že by je někdo dokázal plnit.
Proč nazývá křesťanství lidské já ďáblem a bojuje s ním?
Protože lidské já v průběhu dějin má stále větší váhu a v době,
kdy vzniklo křesťanství, už mělo takové možnosti, že nebylo
možno je přehlížet. U zvířete má zvířecí já celkem neměnné
postavení. Velmi brzy po narození zvířete se u většiny rozvinou
zvířecí schopnosti, přes které zvíře nikdy nepřeroste. Můžeme říci,
že čím nižší a úžeji specializované je zvířecí já, tím dříve se rozvine do určitého zevního projevu a v něm ustrne. Jinak tomu bylo
a je u člověka. A jinak tomu bylo u primitivního, nevzdělaného
člověka ve starověku, jinak v dobách Kristových u vyspělých jedinců ve velké, středoevropské líhni kultur, jinak je tomu dnes, kdy
je člověk vybaven velkým technickým aparátem. Už v dobách
rozkvětu Říma mohl jedinec, z jediného místa, vládnout celým,
tehdy známým světem. Dnes je doba pro osobní diktaturu ještě
daleko příznivější. Ve světle tohoto poznání si můžeme i lidsky
vysvětlit, proč byl ďáblem pokoušen právě Pán Ježíš (odmyslíme-li
si všechny argumenty, které jsme si dosud uvedli). Jeho já mělo
daleko více schopností, než obyčejné lidské já světského člověka.
V jeho moci bylo zvrátit dějiny nejen vlastního národa, ale i celé
říše římské. Mohl mít, pomocí Božích darů, které vlastnil, moc nad
všemi královstvími světa. Jeho já si toho bylo dobře vědomo a
proto ho pokoušelo. Pán Ježíš také dobře věděl, že všechna já

lidí, jimž budou odpuštěny hříchy, budou mít daleko větší moc, než
lidské já světských lidí. Víme dobře, že na osvěcovací cestě moc
člověka stoupá přílivem Božích darů. Proto nám musel já, které by
si chtělo tyto dary přivlastnit a užít jich bez ohledu na vůli Boží,
představit jako Satana. Proto radil, abychom své já stále drželi v
šachu, neboť jinak nás pozře, tj. anuluje všechny duchovní zisky.
Lidské já dnešního člověka je vybaveno úžasnou technickou mocí,
kterou může využít bez ohledu na vůli Boží a na vůli ostatních lidí,
zcela autonomně. Např. letec, který má na palubě letadla pumu s
atomovou náloží, může vyvraždit jedním zásahem statisíce lidí.
Zdalipak někdy dříve měl prostý člověk takovou moc? Tento vývoj
Pán Ježíš znal. Proto měl právo měnit pojetí duchovní cesty.
Vyhlásil hlavní boj lidskému, od Boha a od všech tvorů
oddělenému já. Vidí-li sv. Petr v duchu pravdy Kristovy obcházet
ďábla jako řvoucího lva, který číhá, koho by polapil, připadá nám,
jakoby měl před sebou vědomí dnešního světského člověka. Je
zcela polapeno různými světskými zájmy a starostmi, takže nemá
vůbec sluchu pro něco, co přesahuje rámec lidství. Je úplně
pohlceno rámcem lidského života, daleko více, než člověk
předešlých století. Dnešního člověka lev už polapil, drží ho a
nepustí. Vžijme se do vidění sv. Petra. Viděl jak všechno, s čím se
světský ustaraný člověk setká na tomto světě, ho odvádí od Boha.
Všude kolem sebe se setkává s podobnou situací, kterou už
pranýřoval Pán Ježíš. Mnozí slibují a svůj slib nedodržují, mnozí
cestou umdlévají. Jakmile se oddělí od hlavního šiku a zůstanou
pozadu, už je lapá divá zvěř.
Jak však třeba vysvětlit, že křesťanští světci uviděli ďábla
zcela podle představ středověkých o pekle. Jedni viděli ďábla,
který se do všech podrobností podobal řeckému satyru nebo bohu
Panu, druzí zase padlého anděla, krásného, ale plného smutku.
Viděli svou zosobněnou představu zla. Také tuto schopnost má
lidské já, že kusy sama sebe dovede zosobnit vedle sebe a
pohlížet na některou svou složku, jako na oddělenou a
samostatně jednající osobu. Ostatně všechno nasvědčuje tomu,
že lidské já je složité a každá jeho část je živá. Jedna po druhé
mohou být vyhnány z těla, jak nás o tom přesvědčil Pán Ježíš
vyháněním ďáblů z těl posedlých. Přeroste-li některá část lidského
já přes úroveň ostatních částí téhož, může být člověk touto částí
posedlý, nebo může být posedlý určitou silnou částí já jiného
člověka. To bylo třeba říci jen pro úplný seznam záludností
lidského já.
Náš soud by však nebyl spravedlivý, kdybychom si zároveň
nepřiznali, že právě lidské já, je-li přesvědčeno o správnosti cesty

k Bohu, je největším požehnáním lidské duše. Kdybychom neměli
lidské já, které rozehrálo všechny rejstříky lidských možností,
nemohli bychom vstoupit do království Božího. Jen tak
pochopíme, proč Pán Ježíš si vybral za svého zástupce čís. jedna
právě sv. Petra, kterého jediného ze svých apoštolů při jedné
příležitosti nazval satanem. To nebylo náhodné. Satan - lidské já slouží-li Bohu, je velice prospěšné, ba nepostradatelné. V tom se
mnozí křesťanští odvážlivci nedokázali vyznat. Je-li však ponecháno samo sobě, všechno, co vidí, po čem touží a poskytuje-li
mu zevní svět více, než pouhou obživu, všechno bohatství světa
se snaží strhnout na sebe, až nakonec umírá pod hromadou
zevních statků. Touží po mnohém, pláče při ztrátě čehokoliv, je
zbaveno klidu, neboť jeho radosti i žalosti jsou zcela odvislé od
ustavičných změn zevního světa. Všechen soucit si žádá pro sebe
a dovede též všechnu nenávist shromáždit v sobě.
Je průchodným domem dojmů, nálad a je otrokem světa,
který by mu měl být pouhým sluhou. Přesně tak, jak to ukázal Pán
Ježíš na poušti. Kdyby byl poslechl ďábla, byl by se stal jeho
sluhou, jeho otrokem.
"Postavte se proti němu, pevni ve víře... Bůh... po krátkém
utrpení sám vás zdokonalí".
Na cestě, na níž člověk přestává sloužit světu, jsou nejtěžší
začátky, kdy ještě nechápe, proč přichází to, neb ono utrpení,
protože nedovede hned pochopit, jaké zlepšení se na něm chce.
V té době může snadno ztratit víru ve vedení. Jakmile už ví, proč
trpí, že utrpení nemá jiný význam, než aby ho naučilo odosobňovat, začne se dobrovolně vychovávat v odosobnění, směrem
naznačeným utrpením. Má to za následek zbytečnost utrpení, jak
správně poznala sv. Markéta Alacoque. Bolest, která mě nebolí,
odchází. Ukazuje se, že byla by nikdy nenastala, kdybych byl
pochopil, co se ode mne chce a zařídil se podle svého pochopení.
To platí jak o prevenci chorob, tak i osudu.
Začátečníkům hrozí ještě jiné zcestí. Opustí všechny
svazky se zevním světem, protože poznal jen jednu jejich stránku,
že mu překážejí v jeho vzestupu, ale nepoznal druhou jejich
stránku, že se má na nich naučit odosobnění, vnitřnímu umírání.
Protože však sám odchod se světa není ještě známkou
odosobnění, nýbrž jen známkou vypočítavosti, satana, který zůstal
nedotčen a nezabit, trápí člověka v jeho samotě namísto zevních
vztahů, které opustil a trápení to bývá horší, protože méně
srozumitelné, než jak může způsobit celý svět, z něhož utekl.
Toho nám byly důkazem strašné boje poustevníků v pustině s

ďáblem. Avšak v obou případech, ať bojuji ve světě, nebo v
samotě, snadno podlehnu témuž klamu, který se jeví pod různým
obrazem. Ve světě vidím, že proti mně stojí ten nebo onen člověk,
že mi nepřeje ta nebo ona situace a mylně hledám řešení v
odstraňování soupeře nebo v útěku ze situace, kterou sám
nemohu zvládnout, zatímco soupeř i situace jsou nástroji mého já
- ďábla ve mně. To je hlavní důvod, proč sv. Pavel mohl radit
křesťanům, aby byli poddáni i vrchnosti, která je pronásledovala.
Když žiji na samotě, straší kusy mého já kolem mé chýše. Jak
těžké, ba nemožné, je různým zaklínáním, odčarovat sám sebe.
Řešení je zase u mého já, u toho arcisatanáše, který si dělá
nároky na mou duši, na všechno lidské. Sv. Petr právem vidí
řešení celého problému v pokoře, jak slyšíme hned v první větě
dnešního čtení, avšak má to být pokora pod mocnou rukou Boží.
Jinak řečeno, není-li si člověk jist, kdo a co se projevuje touto
mocnou rukou Boží, buď vůbec není pokorný, nebo hýří pokorou
na nepravém místě a je ve své prostomyslnosti zneužíván.
Zkrátka, sv. Petr radí svým křesťanům, jimž byly odpuštěny hříchy,
nikomu však, komu odpuštěny nebyly. A mezi těmi dvěma je
propastný rozdíl. Zařídí-li se oba podle rady Petrovy, bude
výsledek u každého z nich jiný. Pokora je určitá míra pasivity,
která odpovídá určitému stavu odpuštění hříchů, avšak žádnému
nižšímu stavu duše. Pokora má také své stupně odpovídající
stupňům poznání. Je nutná jak pro člověka prostého, tak
složitého.
U prostého člověka může vyvěrat z jednoduchého poznání,
že je třeba plnit vůli Boží, má-li se člověk přiblížit Bohu. Ovšem
toto poznání musí mít povahu potřeby, nesmí si je člověk vynucovat. Jeho postavení je takové, že spíše vyhledává příležitost, jak
uspokojit tuto potřebu, než aby se potřeboval k tomuto stavu ladit.
Vzorem v tomto ohledu nám může být sv. Gerald Majella (23.
dubna 1726 v Muro, kraj neapolský, zemřel 16. října 1755). Vlivem
své pověstné prostoty předčasně projevoval takovou pokoru, že
jeho okolí bylo přesvědčeno, že je méněcenným člověkem. Jeho
pokora však byla diktována prostým, jednoduchým, ale hlubokým
poznáním, že poslušnosti Bohu je nejvíce třeba na cestě k Němu.
Pokořoval se před vším, v čem viděl ruku Páně. A jeho prostota
mu dovolovala, aby ji viděl všude. Vyhledával příležitost, kde by
mohl být poslušný Bohu a sebe přitom mohl pokořit. Podařilo se
mu dostat do řádu redemptoristů. Tady měl možnost bezelstně ve
vůli představeného vidět projev vůle Boží, protože představený byl
jeho duchovním vůdcem na místě Božím. Pro jeho prostotu ho
nemohl ustanovit ničím více, než vrátným. Představený mu nařídil:
"Až uslyšíte hlas zvonku, nechejte všeho a spěchejte ke bráně!"

Sv. Majella viděl v tomto pokynu pro výkon obyčejné lidské
činnosti vůli Boží, nikoliv pouhou vůli představeného a to zcela
bezelstně a prostě. Proto činnost vrátného, jako kterákoliv jeho
činnost, kterou mu nařídil představený, byla ve skutečnosti aktem
poslušnosti vůči Bohu a skýtala mu velikou příležitost k pokoře,
přestože taková prostá přímočarost byla celému jeho okolí
nepochopitelná a směšná. I v klášteře ho považovali za
prostoduchého chudáčka. Brzy se ale mohli přesvědčit, že se
mýlili. Majella stavěl na hlubokém vnitřním poznání, přestože tak
prostém, že je ani duchovně založený člověk nedokázal považovat
za pravé. Ani to mu nevadilo. Důležité bylo, že byl při výkonu této
poslušnosti jak náleží zaujat touhou dokonale sloužit Bohu. Když
jednou u brány někdo zazvonil právě v okamžiku, kdy sv. Gerald
Majella stáčel mešní víno, nechal kohoutek otevřený a s lahví v
ruce spěchal ke bráně. Tato roztržitost byla pochopitelná jen pro
toho, kdo si byl vědom, jako on, že hlas zvonku byl nyní, po
příkazu představeného, hlasem volajícího Boha. Na cestě ke
bráně potkal představeného, který mu vytkl, zda se nestydí jít s
lahví vína ke bráně. Sv. Gerald prozradil svou nezkrotitelnou touhu
sloužit Bohu. "Důstojnosti", pravil, "nařídil jste mi, abych hned
všeho nechal a tak jsem spěchal ke bráně, když jsem slyšel
zvonit..." Představený nedokázal vidět v takové míře
bezmyšlenkovité poslušnosti nic jiného než hloupost a proto mu
vyčinil slovy: "Nešiko jeden, vlez do pece!" Netušil že sv. Gerald
opět okamžitě poslechne. Pomyslete jen. Teď už teklo víno ve
sklepě a milý Gerald poslušně zalézá do pece i s lahví v ruce.
Nemá čas si ani uvědomit, že ji v ruce má. Je posedlý touhou
pokorné služby Bohu. Když po nějaké době objevili Geralda v
peci, běželi do sklepa zastavit kohoutek. Ten byl otevřen, avšak
ani kapka vína neutekla. Takovou moc měla pokorná poslušnost
Geraldova. Pobyt v peci byl pro něho zdrojem velkého duchovního
poznání, jako vůbec každý akt pokorné poslušnosti ho nesmírně
přibližoval k Bohu. To byla jeho vnitřní modlitba. Vždyť on v té peci
toužebně očekával Pána, on tam necivěl. On se tam modlil velmi
vznešeným, příkladným způsobem, o kterém jeho představení
neměli ani zdání. Ve chvílích pokoření odevzdával sebe celého
Bohu a proto rostla jeho moudrost a zkušenost tak, že poměrně v
krátkém životě, za 29 let, mohl dospět až na konec cesty.
Složitější člověk je cestou pokory veden zcela jinak. Je
nějakým způsobem poučen Bohem napřed jen o něčem, v čem se
dokáže zapřít a nakonec ve všem, až se dokáže celý odevzdat, co
má dělat a co má opomenout. Tato znalost vůle Boží ho naučí
moudrosti a spojí ho s Bohem.

Obě podobenství, uvedená v dnešním sv. evangeliu, zdají
se být snadno srozumitelná. Pánu Ježíši šlo opravdu o to, aby
ukázal farizeům, že Bůh si přeje návrat všech lidí do otcovského
domu a proto je jeho péče zaměřená především na hříšníky, kteří
ještě nepomýšlejí na návrat, nebo jen zpovzdálí se přibližují. Právě
jsme si rozebírali, jakou přednost už mají ti, jimž jsou odpuštěny
hříchy. Tato podobenství jsou skvělým protějškem ukázky toho,
jaké zase jiné přednosti mají ti, jimž ještě hříchy odpuštěny nebyly.
Dobrý pastýř je ochoten hledat jedinou ztracenou ovci a odnést ji
na svých bedrech domů.
Přísné požadavky Kristovy ve vás zbytečně vzbuzují
pochybnosti, že je nedokážete nikdy splnit. Leč mezi cestou k
Bohu a kteroukoliv jinou cestou k jinému druhu poznání je veliký
rozdíl. Chcete-li se např. stát dobrým matematikem, musíte mít
patřičné nadání a musíte všechno pochopit sám z knih a výkladu
učitelů. Nic za vás nemůže vědět učitel, aby vás ušetřil toho vědění. Jak jinak je tomu na duchovní cestě. Váš stav ztracenosti, vaše
neschopnost vrátit se sám ke stádu pastýřovu, zmnohonásobňuje
úsilí pastýře vás nalézt a přivést zpět. Jediného je třeba, abyste
úmyslně neutíkali pryč, nýbrž aby se vám zachtělo vrátit se do
ovčince. Nezachce-li se vám se vrátit, pak ovšem vám není
pomoci. Bez lidské vůle nikoho nepřivede Kristus k sobě. Můžeme
mít však za to, že většina duší se zatoulala mimo ovčinec nechtěně, jak jsme si vysvětlili. Byly odlákány lvem, by mohly být polapeny, byly zlákány mnohými svody světa a nic stejně
hodnotného nepoznaly. Kdokoliv upřímně zatouží po Kristu, bude
mu odpuštěno, že se zatoulal (odpuštění hříchů) a bude svědkem
toho, že sám Kristus jej vyhledá. Pozná to podle toho, že jej
opravdu ponese na svých bedrech zpět do ovčince. Jinak řečeno,
uvidí, že najednou je schopen věřit, čemu dříve vůbec nebyl
schopen věřit a na co ani nepomyslel. Zrodí se v něm moc víry,
která není z něho, ale je způsobena právě tím, že jej Pán Ježíš
unesl z místa bloudění do ovčince. Podobně se přičiňuje o víru
člověka jeho nesmrtelná duše, jak se praví o ženě v dalším
podobenství. Ona vymete celý dům, aby nalezla ztracenou
drachmu. Převedeno do nesymbolické řeči, ona svou silou podrží
všechny vášně člověka na uzdě, dá za chvíli uhasnout svou silou
všem jeho poutům, aby člověk mohl s ní pocítit radost, kterou má
nad jeho obrácením. Každý člověk, když uvěří pomocí těchto v
něm skrytých sil, pociťuje velikou radost. To je známka prvního
spojení s Bohem Kristem a nesmrtelnou duší. Zažívá ohlas jejich
radosti. Ať si všimne jak se tato radost liší od všech dřívějších,
jakou má očistnou a osvobozující vlastnost. Ať si jí váží, protože
na něm závisí, zda tato oslava, o níž se praví v obou

podobenstvích, se stane trvalým stavem blaženosti. Obě
podobenství mluví o tom, co se v odborné řeči nazývá prvním
obrácením. Není to konečné vítězství, ale je to jedna hřivna,
možná dokonce jen jedna drachma, s níž je třeba dobře
hospodařit, aby přinesla další užitek. Je to správný základ pravého
duchovního života. Pán Ježíš nám podává vysvětlení téže věci ve
dvou obměnách. V první nám dosvědčuje, že úmyslem Božím je
všechny přivést, povrchně pojato k víře, ale hlouběji pochopeno k
takovému stupni poznání, aby mohli odstartovat k cestě do věčného života. Žádný lidský život není předem ztracen pro věčný život, protože každý má možnost brát podíl na úžasné milosti Boží,
se kterou hledá zbloudilé duše. V druhé obměně je vysvětleno, že
v samotných vnitřních zdrojích nesmrtelné lidské duše je moc
odstranit první překážky z přímé cesty člověka. Tady je vysvětlení,
proč Panna Maria tolika duším poskytla útěchu a úlevu z těžkostí
cesty. Je ovšem třeba klidu, umožněného zásahem nesmrtelné
duše, vždycky ihned použít k hlubšímu ponoření se do věčnosti,
jak vhodně volenou modlitbou, tak správně pochopenou
provedenou činností.

Neděle čtvrtá po Svatém Duchu
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola k Římanům VIII, 18 - 23:
Bratři! Pokládám utrpení nynějšího času za nic ve srovnání
s budoucí slávou, která se na nás zjeví. Neboť tvorstvo netrpělivě
čeká na Zjevení Synů Božích. Neboť tvorstvo bylo podrobeno
marnosti, ne že samo chtělo, ale kvůli tomu, který je podrobil, s
nadějí, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z poroby pokušení
ke svobodě v slávě Božích dětí. Neboť víme, že veškeré tvorstvo
spolu sténá a spolu se trápí až dosud. A není samo, nýbrž my,
kteří máme prvotiny Ducha, i my sami v sobě sténáme,
očekávajíce přijetí za Syny, vykoupení svého těla.
Pokračování sv. Evangelia podle sv. Lukáše V, 1 - 11:
Za onoho času, když se k Ježíši lid tlačil, spatřil dva čluny
na břehu. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil tedy na
jednu loď, která patřila Šimonovi a požádal ho, aby poněkud
odrazil od břehu. I posadil se a učil lid z loďky.
Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: "Zajeď na hlubinu a
rozestřete své sítě k lovu!" A Šimon mu odpověděl: "Mistře, celou
noc jsme se namáhali a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo
rozestřu sítě." A když to učinili, zahrnuli hojné množství ryb, takže

se jim sítě trhaly. Tu pokynuli společníkům, aby přišli a pomohli
jim. I přišli a naplnili obě lodi, takže se skoro potápěly. Když to
viděl Šimon Petr, padl Ježíšovi k nohám a pravil: "Pane, odejdi
ode mne, protože jsem hříšný člověk." Neboť se jeho, všech jeho
společníků zmocnila bázeň pro zátah ryb, jaký učinili, podobně i
Jakuba a Jana, synů Zebedeových, kteří náleželi ke společníkům
Petrovým. A Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, ode dneška budeš
lovit lidi." Přitáhli pak lodi ke břehu, opustili všecko a následovali
ho.
Výklad:
Tato část listu sv. Pavla nás přesvědčuje o tom, jak viděl
stav celého lidstva. Je to dokument o jeho vlastním vidění stavu
lidstva, doklad, že měl schopnost svým poznáním zjistit celkový
stav lidí, stav jejich duší. Je to další důležitý doklad toho, že stav
duší, který znal, se přenášel do jeho vědomí, neboť praví: "I my
sami v sobě sténáme". Sv. Pavel už pro toto poznání nemohl
jednat jako jiní lidé, kteří necítí spojitost s ostatními dušemi,
nemohl být netečný vůči jejich porobě pokušení.
Dříve, než se pustíme do výkladu této pasáže, uvědomíme
si ještě jednou rozdíl mezi poznáním světského člověka a
poznáním sv. Pavla. Světský člověk ani neví, že jeho duše sténá,
tím méně si uvědomuje, že sténají duše jiných lidí. Oddělenost
jeho vědomí od vědomí všech ostatních lidí a od vědomí své
vlastní nesmrtelné duše má za následek, že se cítí ve své
omezenosti přechodně dobře, asi jako prasátko u plného koryta.
Prostředky, kterými vládne toto oddělené zevní vědomí, jako jsou
smysly a rozum, ani nedovolují, aby se dověděl něco více o
požitcích lidstva a jednotlivých lidí, než co zjistí těmito orgány. O
tužbě duší po věčném životě, po odstranění poroby pokušení, se
nemůže nic dovědět. To ho také dostatečně omlouvá, že je
netečný, jak vůči nejzákladnějším potřebám své duše, tak i duší
všech ostatních lidí. Svatý Pavel však s Kristem žije v samém
základu nesmrtelné duše. Vidí, že nesmrtelná duše v miliardách
lidí vysílá do poroby porušenosti část svého vědomí, které se
stává onou nám známou částí odděleného vědomí každého z nás,
aby se tato částečka spojila se zevním světem tak, jako se stalo u
sv. Pavla a tím se stala pro zevní svět tvůrcem nové zkušenosti o
věčném bytí Božím i v zevním světě, ve všem hmotném, časovém
a podrobeném zkáze.
Sv. Pavel pokládal za nic utrpení v čase ve srovnání se
stavem slávy, která se měla zjevit. Jen měl možná chybnou

představu o tom, jak se tato sláva zjeví světu. Nemohl předvídat,
že lidé zatím nepochopí nic víc, než jeho hrdinství a odvahu jeho
následovníků, dávajících svůj život za pravdu, kterou v sobě
zažívali. Měl jen neomylné vidění věčné slávy, v tom se nemohl
mýlit, ale mohl se mýlit v čemkoliv, co se stalo, nebo stane v čase.
Vždyť moudrost, která v něm žila, byla moudrost nadčasová, pro
níž čas není ničím. Stejně tak je mu dopřáno, aby si směl
ponechat alegorické pochopení pádu z ráje. Vyciťujeme to ze slov:
"Tvorstvo bylo podrobeno marnosti, ne že samo chtělo, ale kvůli
tomu, který je podrobil." Pavlova odpověď zní, že Satan je
podrobil. Má pravdu, až na tu svou definici Satana, kterou sice
nevyslovuje, ale kterou můžeme tušit.
Lidský život se opravdu podobá jablku, utrženému se stromu
poznání. Nic na něm není špatného. Poskytuje něco z podstaty
stromu, ze kterého pochází, ale špatné je, že je utrženo se stromu, že s ním nežije tak, jako když rostlo na něm. Je v něm život
stromu, ale spotřebuje se. Odtud naše "poroba porušení". Jablko
však v sobě skrývá semeno a z něho by mohl vzrůst nový strom
poznání. To je ono pravé vykoupení těla, vykoupení lidského
života, zjevení Synů Božích, sláva Božích dětí.
Sv. Pavel ovšem bral doslovně vzkříšení fyzického těla z
mrtvých, jak se o tom sv. apoštolové přesvědčili zmrtvýchvstáním
Páně. Pro tento omyl donedávna katolická církev zakazovala
spalování mrtvol. U apoštolů však nešlo o faktickou chybu, protože
po mystické smrti nastává vzkříšení lidské individuality, jejímž
nositelem zde na zemi je tělo, ale v nesmrtelné oblasti jím nemůže
být. Představa, že jím bude, byla vždycky mocnou vzpruhou ke
hledání věčného života, protože umožňovala i tomu, kdo ještě lpěl
na tělesné existenci, aby pojal svůj cíl napřed zřetelně lidsky a
teprve později, s postupujícím vývojem, si jej poopravoval. Na
každém stupni má mít člověk svůj cíl zřetelně před sebou v
dostupné formě, to mu umožňuje, aby se naň správně a snadno
soustředil, aby dle toho formuloval své modlitby a činy. Víte, jak
Pán Ježíš líčil ještě nepříliš osvíceným apoštolům další večeři v
království Božím. Toho druhu je zdánlivý omyl Pavlův. Také vůči
všem svým následovníkům si počíná stejně obezřetně, jako Pán
Ježíš vůči svým žákům. Nemate je zbytečně jim nedostupnými
pojmy. Je to důsledné domýšlení faktického stavu našeho
poznání. Je nám dáno tělo s omezenými poznávacími
schopnostmi. Naplňme tyto možnosti poznání vrchovatě, ale
dbejme toho, abychom nikdy neplýtvali věděním, kde by bylo
nejen špatně pochopeno, ale kde by ještě dokonce bralo chuť k
dosahování. Nevadí, že dítě myslí dětsky. Patří to k jeho věku a

nikdo mu to nemá za zlé. Bylo by nemoudré chtít od dítěte zralost
rozumu. Dospělý člověk má k dispozici, není-li osvícen, jen rozum.
Bylo by nemoudré mu neumožnit, aby ho dokonale využil. Dítě ve
svých hrách doroste do rozumného věku, dospělý člověk ve svých
zahradách rozumu a citu dospěje k slávě dětí Božích. Jen mějme
trpělivost. Právě v dnes čteném evangeliu nám Pán Ježíš dává
příklad takové prosté moudrosti. Protože ho lid tísnil, požádal
Šimona, aby mu propůjčil svou loďku, odrazil s ní kousek od
břehu, ale ne daleko, jen na dohled a na doslech a odtamtud
nerušeně kázal. Kdokoliv chce někomu něco duchovního
zprostředkovat, sám musí mít určitý odstup od bezprostředního
styku s ním v tom smyslu, že musí umět pohlížet na situaci jako
nezúčastněný soudce, neprotežující žádnou ze zápolících stran,
musí jaksi plout na ztišené, nerozbouřené hladině své mysli, aby z
ní nerušeně mohlo vyplynout všechno poznání, které ve svých
nejjemnějších a nejvznešenějších formách se rodí z klidu a míru.
Pán Ježíš byl pro to, abychom plakali s plačícími a radovali se s
radujícími, právě tak, jako byl pro to, že je nutno zvládnout umění
ocitnout se nad pouhým pocitem, neboť znal vyšší formu spolužití,
působení na tvory přímo z centra života. Po této stránce je tato
událost doplňkem zázraku rozmnožení chlebů a také má obdobný
závěr. Při kázání na hoře volal Pán Ježíš k davu, aby usedl na trávu. Sv. Jan podotýká, že tam bylo mnoho trávy. Pán Ježíš chtěl od
lidí, má-li jeho slovo na ně správně působit, aby neseděli přímo na
zemi, aby se aspoň na tu chvíli odpoutali od všeho, co je svazuje
se zemí, aby se dali snáze nadchnout nadpozemskou krásou,
kterou jim předkládal. Jako tehdy, ani tentokráte nemyslel však jen
na duchovní prospěch lidí. Tak dokonalá spojitost a harmonie
duchovních a světských cílů, která už tolik lidí zmátla! Pán Ježíš
na každém kroku dokazoval, že vidí dokonalou jednotu celého
života a nepodceňuje žádnou jeho složku, jenom všemu dává
správné místo a uplatnění, všechno zasvěcuje službě jedinému,
svému Otci. Jestliže se začátečník na duchovní cestě s odporem
odvrací od všeho, co je světské, je to spíše jeho způsob obrany
před prostředím, ze kterého se chce dostat dále a které ho nechce
pustit ze svých tenat, než vznešená moudrost duchovně
dospělého, který nám radí, abychom žili se všemi a nabírali pro ně
z hlubin, do nichž oni ještě nedovedou sestoupit.
"Celou noc jsme se namáhali a nic jsme neulovili", praví sv.
Petr Mistrovi. V tom je ten propastný rozdíl mezi počínáním
duchovně nevyspělého a duchovně dospělého. Duchovně
nevyspělému svítí jen světlo jeho rozumu a hnací silou jsou mu
jenom lidské potřeby a tužby. Toto světlo se podobá tmě ve
srovnání s nekonečnou moudrostí Boží. Proto se neosvícený

člověk často marně pachtí po celou dobu svého neosvícení, po
celou noc. Tento fakt samozřejmě nemohl Pána Ježíše přesvědčit
o tom, že v jezeře nejsou ryby. Když však sám vedl loď na hlubinu,
mohl přesvědčit sv. Petra, že bere svou schopnost z vyššího
pramene než on, a o to mu šlo. Je tu ale také připomínka pro nás:
Máme vyjet se svou loďkou ryb, hodně dobrých myšlenek.
Povrchní, nedomyšlený způsob života nevede k žádném výsledku,
nýbrž končí planou dřinou.
Neděle pátá po Svatém Duchu
Čtení z 1. listu sv. Petra Apoštola III, 8 - 15:
Nejmilejší!
Buďte všichni jednomyslní, soucitní, milovní bratrstva,
milosrdní, pokorní, neoplácejte zlo zlem, ani nadávku nadávkou,
ale naopak vyprošujte požehnání, neboť k tomu jste byli povoláni,
abyste dostali dědictvím požehnání. Neboť
(Žalm 33, 34, 13 - 17:)
Kdo chce mít milý život
a prožít krásné dny,
ať drží jazyk od zlého
a rty své od lživých slov,
odvrať se od zlého a čiň dobré,
hledej pokoj a usiluj o něj,
neboť oči Páně na spravedlivé
a uši k jeho prosbám,
ale tvář proti těm,
kdo činí zlé.
A kdo by vám mohl uškodit, budete-li horliví v dobru?
Kdybyste však trpěli pro spravedlnost, jste blažení. Nebojte se
jejich hrozeb, ani se nelekejte, ale svatě se chovejte k Pánu Kristu
ve svém srdci.
Pokračování sv. Evangelia podle Matouše V, 20 - 24:
Za onoho času řekl Pán Ježíš svým učedníkům: "Nebude-li
vaše spravedlnost dokonalejší, než spravedlnost vykladatelů
Písma a farizeů, nevejdete do nebeského království. Slyšeli jste,
že bylo řečeno předkům: Nezabiješ! Kdo zabije, propadne soudu,
kdo pak řekne svému bratru "hlupáku", propadne veleradě a kdo

řekne svému bratru "blázne", propadne pekelnému ohni. Proto,
podáváš-li svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má
něco proti tobě, zanech tam svůj dar před oltářem a jdi se dříve
smířit se svým bratrem, potom přijď obětovat svůj dar."
Výklad:
V každém listě sv. apoštolů se shledáváme s celou řadou
mravních příkazů, z nichž každý je velmi náročný. Navazující sv.
evangelium dnešní neděle stanoví přísnější požadavek než Starý
zákon. Pán Ježíš výslovně srovnává starozákonní přikázání nezabiješ - s vlastními, daleko důslednějšími a náročnějšími
příkazy. Obojí vyplývá z míry poučenosti, jaká se dostala
starozákonním Židům a jaká se dostává učedníkům Kristovým. Ve
Starém zákoně se neustále setkáváme s faktem, že vysoká,
nikoliv zevní, ale vnitřní poučenost jednotlivců, najmě duchovních
vůdců národa, naráží na naprostou vnitřní duchovní nevyspělost
celého národa. Pán Ježíš se naopak snaží, aby z vnitřního
pramene osvícením, přijetím Ducha Svatého, získali jeho učedníci
velkou míru duchovního poznání. Ta jen má též být hlavním
ukazatelem správných činů. Avšak při duchovním růstu může
často nastat nerovnováha mezi činem a způsobem hodnocení.
Začátečník ve vnitřním vývoji mnohé uskutečňuje jen uvnitř,
nechápe ještě jednotu vnitřního se zevním. Je mu třeba říci, čeho
se nemá dopustit, jaký má být, aby se svým zevním životem
nevzdaloval svým vnitřním cílům. Především nemá oplácet zlo
zlem, protože by se nevymanil z přízemní sféry, nýbrž by se k ní
stále více připoutával. Všimněte si, že všechny, dnes vyjmenované
vlastnosti, jsou opakem buřičství našeho já. Dalo by se říci jednou
větou, že člověk je tu veden k míru s celým prostředím, ve kterém
žije. Bez tohoto míru opravdu musí dojít k tomu, čím hrozí Pán
Ježíš, k pekelnému ohni. Není naděje, že člověk, který se nesmíří
se všemi zde na světě, smíří se s nimi po smrti. Vždyť už ani
nebude mít příležitost, aby to učinil. Snad jsme se ani dost
nevšimli toho, jak Pán Ježíš těsně před smrtí svými výroky a činy
hlásal potřebu tohoto velikého usmíření. Napomíná sv. Petra, aby
nevládl mečem, neboť ti, kdo s ním zachází, jím scházejí,
odpouští všem kdo po něm plivají a jej korunují trním, všem, kdo
ho jakkoliv ostouzejí. I na samém konci své pozemské pouti se
modlí k Otci: "Odpusť jim, neboť nevědí, co činí", nenechává
nevyslyšen ani žal matčin a předává Panně Marii nového syna
Jana. Nic z toho není náhodné. Je to jeden z požadavků
duchovního vzestupu, aby člověk mírumilovně hleděl na všechny a
na všechno.

Kdykoliv jsem shledal, že někdo, přes veškerou dobrou
snahu nečinil pokroky na duchovní cestě, kdykoliv jsem zjistil, že
všechny jeho modlitby zůstávají nevyslyšeny, vždy toho byl hlavní
příčinou nesoulad se zevním světem. Jednomu překážela politická
situace, kterou chtěl mít jinou, patrně chtěl mít duchovní zasvěcence v čele vlády, v místních úřadech i mezi svými představenými. Jiný žil v neshodě s někým v rodině nebo ve svém okolí, opět
jiný se domníval, že mu někdo křivdí, mnozí s někým, o němž si
mysleli, že toho zaslouží, jednali nemilosrdně, k duchovním lidem
se chovali mile, k jiným nepřátelsky, atd.
K čemu byl potom dar, který přinesli na oltář? Nemohl být
přijat, dokud člověk neprovedl dokonalé smíření. Dokonalé
smíření je též jedním z hlavních předpokladů odpuštění hříchů.
Vina, která spočívá v tom, že je člověk přidržován svým osobním
poutem k nevědomosti, nemůže být smazána, pokud člověk
prokazuje základní nevědomost, když se stýká se svým
prostředím nepřátelsky. Vždyť toto vše je mu dáno, aby pomocí
toho stoupal až k věčnému životu. Ani chvíli nebude mít nic, co k
tomuto vzestupu nepotřebuje, ani chvíli nebude postrádat nic, co
ho může povznést. Jakmile však zaujme nepřátelský postoj vůči
svému životnímu prostředí, zařazuje se mezi ty, kdo jsou
poučováni násilím. Tak se ocitne v začarovaném kruhu, z něhož
není jiného vybřednutí, než smíření.
Srovnejte si sv. Petra v zahradě Getsemanské, tasícího
meč a nyní píšícího tuto epištolu. To je už jiný člověk. Hlásá neodplácet zlo zlem. Nyní je to člověk ve své duši osvícený, vědomě
spojený s Bohem. Vybízí k něčemu, co odpovídá stavu
dokonalého duchovního poznání. Z něho totiž vyplývá, že nikdo
není naším nepřítelem, nikdo nám nečiní zlo.
Sv. Pavel o tom píše: "Víme také, že těm, kdo milují Boha,
všechno napomáhá k dobrému." Sv. Petr a sv. Pavel už jasně
poznávali, že všechno jim pomáhá k dobrému, proto se nestavěli
proti nepřátelům nepřátelsky a nemohli radit jinak, než jak sami
poznávali. Avšak člověku duchovně neobrozenému pomáhá
všechno k dobrému, tj. též k jeho prospěchu, jen nepřímo, protože
neumí zaujmout správný postoj vůči všemu. Nebere totiž všechno
z rukou Božích, neví ještě, že bez vůle Boží se mu nic neděje a že
všechno je projevem Božího milosrdenství a proto i on musí být na
všechny strany milosrdný a mírný.
Kéž by se mi podařilo toto vám vysvětlit, jak nutně bychom to
potřebovali všichni vědět a podle toho jednat.

Uvědomte si, že všichni vyrůstáme z čistě přírodního
prostředí, kde převažuje zákon krutého výběru, velké hojnosti
přirozených schopností a násilí dané přirozenou povahou
specializovaných úkolů jednotlivých druhů bytostí a rodíme se do
věčného života, kde už nic nemusí přicházet nazmar, kde jedno se
nemusí držet v šachu druhým, aby se příliš nerozbujelo, kde už
nežije jeden na úkor druhého. Je na nás, kam se chceme zařadit.
Zda ještě do světa, kde silný ničí slabého, aby touto krutou cestou
výběru zůstal naživu takový počet živých tvorů, buněk a mikrobů,
který by vytvořil optimum i v pomíjejícím životě, neboť to je jediná
možná cesta pokroku na této úrovni, nebo zda předběhneme vývoj
a staneme aspoň svým duševním postojem mezi těmi, kdo nejsou
závislí na žádném prostředí a proto nemusí žít ze života a strádání
jiných. Budeme-li se snažit být takoví, jak nám radí Pán Ježíš a
sv. Petr, budeme mít nejen milý život a budeme prožívat krásné
dny, jak píše žalmista v žalmu, citovaném sv. Petrem (žalm
XXXIII, nebo XXXIV, verš 13 - 17), ale přejdeme už do věčného
života a zažijeme jeho existenci v sobě. Naopak, dosáhneme-li
nějakého počátečního duchovního poznání, ale nezměníme svůj
postoj vůči světu podle rad z dnešního čtení a evangelia,
promarníme všechno, co jsme nabyli a vrátíme se tam, kde nám
nebude nic přímo pomáhat k dobrému, takže pro svou
nevědomost budeme svědky toho, že všechno nám domněle škodí
a že všichni jsou proti nám. Bůh je milosrdný, ale my sami se
dovedeme trestat, když zlo oplácíme zlem, když nejsme milosrdní
a smířliví. Nastoupíme-li cestu milosrdenství a lásky, vytvoříme v
sobě prostor pro působení lásky Boží a pochopíme, že jsme
dosud nebyli svědky jejího působení, protože jsme se nesnažili,
abychom se přiblížili k její úrovni. Chodili jsme po cestách tmavých
a báli jsme se světla, protože jsme je nechápali. Tak jsme se
zařazovali tam, kam už nemáme patřit, kde nás Pán Ježíš nechce
mít a odkud nás přišel vyvést. Přistoupíme-li usmíření k oltáři
Božímu, naše oběť, i když bude nepatrná, bude ihned přijata,
protože její vliv nebude rušit protiváha zla v našem srdci.
Dáváte-li na jednu misku vah dar Bohu a na druhé
necháváte lidskou zlobu, nikdy druhá miska nestoupne a zlo
znehodnotí nabízené dobro. Pán Ježíš si vlastně nepřál nic jiného,
než abychom přestali být pouhými bratry zvířat, abychom přestali
žít na jejich úrovni, kde jeden může beztrestně a bezhříšně vraždit
a nenávidět. Proto v Novém zákoně postrádáme jakýkoliv vztah ke
zvířatům. Pán Ježíš např. jí s apoštoly často maso. Tento nijak nedefinovaný postoj ke zvířatům považují příslušníci hinduismu za
největší nedostatek křesťanství. Kult zvířat v době Kristově kvetl
všude ve středomoří, zvláště v blízkém Egyptě. Křesťanství mělo

být jakousi protiváhou tohoto kultu. Chtělo od člověka, aby z
pouhého bratra zvířat se stal jejich starším bratrem, kterého musí
mladší bratři poslouchat a jemu sloužit. Se zvířaty máme podobný
organismus, podobné tělo. Také ono má sloužit k tomu, aby v něm
duch mohl rozvinout své panství. Není pochyb o tom, že v lidském
těle, skrytě či zjevně, jsou uloženy všechny zvířecí pudy a
projevem jejich je především nenávist, někdy úplně slepá, pudová.
Má-li možnost se projevit, třeba jen na poli duševním, dělá z
člověka pouhé zvíře, pouhou šelmu. To je ústup z pravého lidství,
které jedině dává člověku naději na věčný život, na život ve
vědomí, bez pomoci zvířecího těla. Pán Ježíš chtěl mít člověka na
opačném konci řetězu lidských možností, ne na konci, se kterým
jsme spojeni se zvířaty, ale na konci, jímž jsme spojeni s Bohem.
Proto nestačilo, aby propagoval lásku, nýbrž aby varoval před
nenávistí a všemi jejími drobnými známkami. Z malých počátků zla
může vzniknout velké zlo, proto platí za všech okolností biblické
"kdo je v malém nepravý, je i ve velkém nepravý". Je-li tomu tak,
pak i malé nepravosti jsou trestné, neboť ony jsou zárodkem a
příčinou velkých nepravostí. Od svých učedníků Pán Ježíš chtěl,
aby nezanedbávali a nezanechávali bez povšimnutí své malé
nepravosti, neboť je chtěl mít zcela na straně dobra, zcela na
samém konci nejlepších lidských možností, aby kdykoliv mohli
lehce přejít z duality do jednoty s Bohem. Je pravda, že dobro je
také v oblasti duality, že je pouhým opakem zla, nemá však
omezující charakter zla, nedrží člověka v zajetí strohého zákona
odplaty, nedrží ho při zemi, nýbrž dovoluje mu vyjít ze sebe sama,
zbavit se lpění na sobě, umožňuje mu podělit se o sebe s
ostatními a to už je významný krok ke společnému osvobození.
Odtud také vede správná cesta k dobrému vztahu člověka ke
zvířatům. Kdo nemá v nenávisti člověka, tím méně bude míti v
nenávisti nevinné zvíře.
Má-li jednou opravdu zavládnout mír mezi lidmi, vede k tomu
jen jediná cesta. Odzbrojit napřed v myšlenkách a ustavičně hlídat
své lidské zvíře, aby nevzplanulo hněvem. To je první krok k
osvobození člověka z jeho utrpení na zemi. Je to příprava na další
krok, jímž je niterné prohlubování duchovního poznání ruku v ruce
se zdokonalením v lásce.
Neděle šestá po Svatém Duchu
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola k Římanům VI, 3 - 11:
Bratři! My všichni, kdo jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, byli
jsme v jeho smrti pokřtěni. Byli jsme tedy spolu s ním křtem
pokřtěni ve smrt, abychom, jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých

Otcovou slávou, tak i my žili v novém životě. Neboť, jestliže jsme
byli naň vštípeni tím, že jsme se mu připodobnili v (jeho) smrti,
pak budeme (podobně) i ve zmrtvýchvstání. Vždyť to známe, že
náš starý člověk spolu s ním byl ukřižován, aby bylo zničeno tělo
hříchu, abychom již neotročili hříchu, kdo totiž zemřel, je zproštěn
hříchu. Jestliže jsme však s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také
budeme žít, protože víme, že Kristus vzkříšený z mrtvých už
neumírá, smrt nad ním už nepanuje. Neboť jeho smrt byla smrt
hříchu jednou pro vždy, ale jeho život je život pro Boha. Tak i vy
se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu v Kristu Ježíši.
Pokračování sv. Evangelia podle Marka VIII, 1 - 9:
Za onoho času byl s Ježíšem velký zástup a poněvadž
neměli co jíst, přivolal učedníky a pravil jim: "Je mi líto zástupu,
protože už tři dny prodlévají se mnou a nemají co jíst. Rozpustímli je domů hladové, zemdlejí na cestě, a někteří z nich přišli z
daleka." Jeho učedníci mu odpověděli: "Odkud by je mohl někdo
nasytit chleby zde v pustině?" I otázal se jich: "Kolik chlebů
máte?" Oni řekli: "Sedm". I rozkázal zástupu, aby se posadili na
zem. I vzal sedm chlebů, vzdal díky, rozlámal a dával svým
učedníkům, aby je předkládali, i předložili je zástupu. Měli také
několik rybiček. I ty požehnal a rozkázal také je předkládat. I jedli
a nasytili se a ze zbytků nasbírali sedm košů. Bylo jich asi čtyři
tisíce, i rozpustil je.
Výklad:
"Vždyť to známe, že starý člověk byl spolu s Ježíšem
Kristem ukřižován", praví sv. Pavel. Tedy křesťané, které pokřtil
sv. Pavel a jiní apoštolové, věděli, že jejich starý člověk byl ukřižován spolu s Pánem Ježíšem. Jejich křest měl bezprostřední následek, že se cítili osvobozeni od starého člověka, který byl nejen
duchovně nevědomý, ale oplýval všemi možnými nedokonalostmi,
vášněmi i nepatřičnými sklony. Po křtu např. nebyli schopni
nenávidět kohokoliv, nebyli schopni dopouštět se špatností, které
před tím byly u nich běžné. Právem tuto změnu přičítali moci
Kristově, připadalo jim, že s Ježíšem Kristem byli ukřižováni a
povstali změněni, odolni vůči špatnostem tohoto světa. To vše se
stalo nejen proto, aby pokřtění už nemusili otročit hříchu, ale také
proto, aby mohli povstat s Kristem k věčnému životu, při čemž
osvobození od hříchu bylo jen nepostradatelným prostředkem ke
vzkříšení z mrtvých. Dnešní čtení však neprozrazuje, v čem tento
text doplňují četné pasáže v epištolách téhož sv. Pavla. Odpuštění
hříchů nadnese člověka nad úroveň hříšnosti, neboť mu dá bezeslovným způsobem pochopit potřebu bezhříšnosti. Kdyby toto
nadnesení trvalo, nebylo by překážek k bezprostřednímu vzkříšení

k věčnému životu, jenže ono má jen sílu dostačujícího podnětu, je
to velkolepé nahražení víry důkazem o působení Krista v člověku,
nic více. Je to jedna vyhraná bitva, ale nikoliv konečné vítězství ve
válce s naším pocitem oddělenosti. Proto ve všech svých dopisech musí sv. Pavel burcovat učedníky k tomu, aby zůstali věrni
zkušenosti, o níž dnes čteme. Křest ukázal křesťanům, že mají být
pro svět mrtvi tak, jak byli v okamžiku, kdy zažívali účinky křtu.
Ukázal jim stav smrti vůči světu, o němž dříve neměli ani ponětí.
To, co zažili, se neshoduje s naším běžným pojmem smrti, ale
právě toho, co zažili, je bezpodmínečně zapotřebí ke vzkříšení z
mrtvých. Nikdo nemůže být vzkříšen, když nezemřel. Poznali, že
je bezpodmínečně nutné zemřít s Kristem a že je to něco zcela
jiného, než fyzická smrt. Je to ukřižování starého člověka, jehož
jediným cílem je život ve světě, cíl dočasný, o němž si ani na chvíli
neřekne, že dočasný je. Jeho umrtvení má kromě jiného ten
okamžitý následek, že se lidskému chtění zjeví vlivem nastalého
poznání jako jedině správný a žádoucí cíl věčný život. Učedníci
poznali, že křtem vstoupili do říše svobody, o které dříve nevěděli.
Je to nezapomenutelný zážitek osvobození od veškeré rozptýlenosti, roztěkanosti a podrobenosti všem následkům takového
dezolátního stavu, který se dříve, pro nemožnost srovnání, jevil
jako normální. Je to však osobní zážitek, takže všichni, kdo ho
nezažili, mohou o něm mluvit jako o iluzi a mohou ho
zesměšňovat, jako něco neskutečného. A všichni, kdo ho zažili,
vědí, že se při něm k běžnému poznání zevní zkušenosti, která je
vždy poznáním z jedné strany, nikdy poznáním celistvým, připojilo
něco jako nadhled, vidění celistvé, ze všech stran najednou a to
nikoli jen věcí mimo tento svět, ale také vidění, jak je tento
pozemský život zasazen do rámu věčného života, jakou pravou
cenu má, že je větší, než si člověk dosud uvědomoval a proto s
ním nesmí být plýtváno na všechny strany, nýbrž musí ho být
používáno k cíli, který se člověku zjevil a o němž před tím nikdy
nevěděl, nanejvýš jen slyšel a v něj věřil. Není to ještě patření na
cíl, ale vědění o něm, znalost jeho důležitosti. Je to vzkříšení
touhy poznáním, ale ne už sobecké touhy po osobní nesmrtelnosti
pro sebe, nýbrž naruby převracející touhy odevzdat se cele se
vším, co člověk má, něčemu většímu, co stojí za to, aby tomu
člověk patřil, ne proto, že by z toho chtěl něco mít, ale že to nové
je tak vznešené a lákavé, že není a nebylo dosud na světě pro
člověka nic více potěšujícího, než toto. Je to nové zaměření všech
sil člověka, jemuž jsou pro tu chvíli podrobeny všechny dosavadní
tužby, jsou tak upřímně obětovány, že člověk na ně úplně zapomíná. Odtud klid a osvobození, které zažívá. Jsou proto zastíněny
novým světlem, které vyšlo mohutnější, než jaká byla všechna

světla předešlá.
Důležité je dále tvrzení sv. Pavla, že v těle vstaneme z
mrtvých právě tak, jako jsme v těle s Kristem umřeli. Jinými slovy:
Proces, který se začal v těle, protože neznamenal fyzickou, nýbrž
od všech připoutaností osvobozující smrt, tento proces bude
pokračovat v těle až do úplného dovršení vývoje. Po fyzické smrti
není vzkříšení v tomtéž těle, kde začal vývoj. Tato zkušenost byla
mnohokráte ověřena zkušenostmi největších světců, avšak je
pořád popírána těmi, kdo ji nezažili a hlavně těmi, kdo se chtějí
vyhnout tomuto úkolu z pohodlnosti. Nikomu nic zdarma nepadne
po smrti do náruče. Všeho musí být dobyto zde, na zemi.
Jestliže smrtí na kříži jak vidíme není míněna fyzická smrt,
pak také koncem světa nemíníme fyzický konec vesmíru. Ve všem
všudy jde o úkoly v tomto pozemském životě.
Vzkříšení k věčnému životu v tomto pozemském žití je však
možné jen proto, že z časného může povstat věčné, je-li toto věčné obsaženo ve všem časném a konečném. Že tomu tak je, o tom
nás přesvědčuje rozmnožení chlebů a ryb, které jsme si už jednou
vysvětlili z jiného hlediska. Zázračným rozmnožením potravy nám
Pán Ježíš dokumentuje, že i nejmenší drobeček hmoty vzešel z
nekonečné její zásobárny. Tak také časově a obsahově nepatrný
lidský život vzešel z věčného života a může se zase do něho
rozmnožit, může se jím zase stát. Tím je vysvětleno tajemství
předělu mezi věčným a časným. Hranice mezi nimi nám připadají
dnes nepřekročitelné, ale každému kdo se za nimi ocitl jen na
krok, připadá, že ve skutečnosti nikdy neexistovaly.
Sv. Marek nedodržuje číselnou symboliku, které se tak
přesně drží sv. Jan v líčení této události. Ve skutečnosti nikomu
tehdy nenapadlo spočíst přítomné lidi. Obě čísla jsou odhadem.
Sv. Markovi jde pouze o to, by ukázal, jak se z mála stalo tolik, že
to postačilo pro všechny a že se to stalo přičiněním Pána Ježíše,
který tu dokumentoval svůj známý výrok, že kdo hledá království
Boží, všechno ostatní mu bude přidáno. Něco svého do toho však
musí vložit. To je těch pár chlebů a rybiček. Toto málo, co člověk
musí do hry vložit, to je těch pár chlebů a rybiček. Není to však nic
méně, než celý lidský život, všechny prostředky k životu, které má
k dispozici. I to je krásně ukázáno v předvedeném zázraku. Pán
Ježíš si vzal všechny chleby a všechny ryby, které byly k dispozici,
nic nenechal stranou, nic víc nebylo k dispozici. To je další
osvětlení příkazu nesloužit dvěma pánům. Je tu také skryto
tajemství automatiky stvoření ze Slova, které bylo na počátku a
skrze ně bylo všechno stvořeno a nic nebylo stvořeno bez něho.

Neděle sedmá po Svatém Duchu
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola k Římanům VI, 19 - 23:
Bratři! Vyjadřuji se po lidsku pro slabost našeho těla. Neboť
jako jste dávali své údy do otroctví nečistotě a nepravosti pro
nepravost, tak dejte nyní své údy do otroctví spravedlnosti pro
posvěcení. Neboť, dokud jste byli otroky hříchu, nebyli jste
svobodni pro spravedlnost. Nuže, jaký jste měli tehdy užitek z
věcí, za které se nyní stydíte? Neboť jejich konec je smrt. Nyní
však, když jste byli osvobozeni ze hříchu a stali jste se otroky
Božími, máte svůj užitek pro posvěcení a konec věčný život.
Neboť mzda za hřích je smrt, ale Boží dar je věčný život v Kristu
Ježíši, našem Pánu.
Pokračování sv. Evangelia podle Matouše VII, 15 - 21:
Za onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům svým: "Střezte se
nepravých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale
uvnitř jsou to draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což se sklízejí
z trní hrozny, nebo z bodláků fíky? Tak každý dobrý strom nese
dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom
nemůže nést špatné ovoce, ani špatný strom dobré ovoce. Každý
strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně.
Tedy je poznáte po jejich ovoci."
"Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vejde do království,
nýbrž kdo činí vůli mého Otce na nebesích."
Výklad:
V době Kristově svět neskýtal člověku takovou míru rozličného rozptýlení, jako dnešní svět. Tehdy se dalo krátce říci, že ten,
kdo užíval světa, žil hříšně. Mohl ho totiž užívat pitím a jinými
tělesnými náruživostmi, mohl se zmocnit majetku a připravit si
pohodlný život. To byly jediné možnosti, jakými se mohl soustředit
na tento svět tak, že mu nezbývalo ani pomyšlení na něco vyššího
a vznešenějšího. Dalo se o něm říci, že je tudíž otrokem hříchu a
že konec takového hospodaření se životem je smrt. Při takovém
způsobu života nemohl získat zkušenost o tom, že je věčnou

bytostí. Dnes už ale člověk není jen otrokem hříchu, ale otrokem
mnoha jiných zálib, které by už nebylo možno nazvat hříšnými, ale
které stejně neprodyšně uzavírají člověku přístup k věčnému
životu, jako hříchy. Jako byl dříve člověk soustředěn jen na hříchy,
dnes je soustředěn na mnohotvárně využívaný hmotný svět a je
jím spoután a zotročen ještě dokonaleji, než kdysi byl jen hříchem.
Veškerou svou vůli soustřeďuje k tomu, aby ze světa urval co
nejvíce a protože svět toho nabízí daleko více, než kolik stačí
pobrat, nebo než k čemu má člověk prostředky, aby si to pořídil,
vzniká v jeho nitru ustavičný neklid a nespokojenost. Už samotné
tyto vlastnosti člověku nedovolí, aby se se svým vědomím ocitl za
hranicemi pomíjejícího. Člověk tak dlouho slouží svým světským
zájmům, až se dočká uprostřed tohoto snažení smrti. Sv. Pavel
píše křesťanům: "Jaký jste měli tehdy užitek z věcí, za které se
nyní stydíte?" Sv. Pavel měl lehčí pozici, než jakou má dnes
hlasatel království Božího. Dnešní člověk se nebude vůbec stydět
za to, že všechen volný čas proseděl před televizorem, v
zábavních místnostech, při hrách nebo přihlížením na sport.
Dnešní člověk se baví, zahání prázdnotu svého nitra a dělá to
způsobem, jaký se mu naskýtá. Zůstává však stále pravdou, že
všemi zmíněnými činnostmi vyčerpá svou vůli a že ji potom
nemůže věnovat trvalejším hodnotám. Takové zotročení lidské
vůle neprobíhá vždycky tak hladce. Zvláště u mládeže, která se
ještě nenaučila dělat vše jako staří, se setkáváme se zjevem, se
kterým se naše společnost těžce vyrovnává. Mládež chce
nekonvenčně projevit svou vůli a proto se dopouští extravagancí,
které někdy hraničí se zákonem. Je to touha "nebýt zotročen",
jako "staří", masově nabízenými požitky, nebo se aspoň při jejich
konzumaci chovat po svém, kriticky. Mládež má pravdu v tom, že
člověk nepřišel na svět proto, aby pracoval v továrně nebo v
kanceláři, aby svůj čas trávil u televizoru v bačkorách, aby se
jenom staral o rodinu. Škoda, že mládež neví, proč člověk přišel
na svět, jaký je jeho hlavní úkol, jemuž všechno ostatní konání a
myšlení má být podřízeno. Proto opozice mládeže vyzní
naprázdno. Je výrazem správné touhy uplatnit se jinak, nic více.
Věřte však, že i kdybyste nabídli létat ve vesmíru, i to bude za čas
pro ni málo, protože její nenabažené nitro bude i přes nevědomost
mysli toužit po vyšším uplatnění, po překročení všech hranic, se
kterými se "staří" už dávno smířili. To je veskrze správná touha,
ale je-li vedena nevědomou myslí, může vést k neblahým koncům.
Avšak ani "staří" nejsou už takoví, jací byli jejich předci. Všichni se
prudce měníme, protože jsme ztratili z dohledu jiný, než časný cíl
života. Všichni se stávají otroky časných cílů. Jedny touží po cizím
muži, jiní po cizí ženě, opět jiní celý rok dřou na krátkou rekreaci u

moře, několik let na auto, na byt, na chatu atd. Celý život se
rozkouskovává do kratších nebo delších etap, stává se honičkou,
při níž není čas zvednout hlavu k nebesům a hlásit se o svá věčná
práva. To je dnešní podoba otroctví hříchu, světu, Satanu. A co se
stane, když člověk má všechno, po čem pídil? Dopadne-li to
nejlépe a zbude-li v něm jiskřička zdraví a mládí, začne se nudit,
začne být se vším nespokojený, nějakou dobu vynalézá, co by
mohl ještě podniknout. Pořád se touha po nekonečném hlásí o
slovo a zcela podle slov sv. Augustina nenajde pokoje, dokud
nespočine v Bohu, ovšem ne po smrti, ale zde na zemi, dokud nenajde svůj střed života.
Procházíme krizí, při níž nevíme, čí jsme, odkud přicházíme
a kam spějeme. Ještě že nám aspoň hrozí smrt atomem, hladem
nebo různými převraty. Nemáme-li aktivní cíl, máme aspoň před
čím prchat.
Sv. Pavel radí, abychom se stali otroky Kristovými. Co tím
myslí? Opravdu, na tomto světě člověku nezbývá nic jiného, než
otročit Bohu nebo být zotročen světem? Jistěže žít pro umění
znamená najít střední cestu, vedoucí mezi dvěma extrémy, avšak
také umění musí mít svůj motiv, nemůže samo dát odpověď na
všechno. Může jen trvaleji nebo hodnotněji uspokojit, než cokoliv
jiného. Motivem umění je krása a cesta krásy je jednou z cest k
věčnosti, prošlapané, bohužel, jen po stránce umění, po ostatních
stránkách neznámá, takže nedokáže obvykle uspokojit všechny
potřeby člověka, stává se povětšinou odstrčenou Popelkou mezi
ostatními životními cíli. Zase si musíme být vědomi toho, že sv.
Pavel psal o otroctví Bohu v době, kdy otroctví bylo zcela běžným
zjevem. Otrok v jeho době nemohl od svého pána očekávat nic
jiného, než že bude moci otročit dále, za pouhé právo udržovat se
naživu a smět patřit k otrokům pánovým. Sv. Terezie z Avily
poznala, že člověk je schopen zaujmout právě tento postoj otroka i
vůči Bohu, jestliže poznal, že Bůh si toho zaslouží a že je nejvýš
správné, aby tento postoj vůči němu zachovával. Chybí-li člověku
toto poznání, nemůže poctivě zaujmout tento postoj a bylo by
nesprávné jej mu vnucovat. Toto poznání obsahuje především
jistotu, že v naprosté službě Bohu je největší možná svoboda
člověka. Jakmile totiž člověku byly odpuštěny hříchy a on se
poprvé stal schopným vědomě sloužit Bohu, poznal, že tato služba
jej nejen zbavovala všech starostí, ale všechno, co dělal, obracela
k dobrému a tak mu skýtala základní jistotu o správnosti takto
nastoupené cesty. Člověk osvobozený od hříchu, tj. od sklonu
sloužit sobě, rád otročí Bohu a nemyslí při tom na nějaký vzdálený

posmrtný život, nýbrž nachází v této službě nejvyšší dosažitelné
uspokojení a naplnění svého života.
Dnes už nemá náboženství takovou moc, aby poskytlo
např. právo kamenovat hříšníka. Lidé kladou důraz na jiné normy
než náboženské a za jejich neplnění se sice už primitivně pracně
nekamenuje, ale třeba se střílí nebo se rafinovaně mučí. I dnes se
vyskytují lidé, kteří se vládnoucímu, právnímu a společenskému
řádu klaní (jen), a jiní lidé, kteří ho ctí skutky. I dnes poznáváme
hodnotu člověka i vládnoucích norem podle jejich ovoce.
Pán Ježíš nás varuje, abychom se varovali nepravých
proroků. Tehdy bylo rozhodujícím činitelem života náboženství.
Dnes se vyskytují falešní proroci i v jiných oborech a osvojují si
právo rozkazovat, jak lidé mají myslet. Nic nového pod sluncem.
Počíná si tak stejně vůdce malé sekty, mající moc nad hrstkou
oddaných přívrženců, jako politik, mající za sebou celou stranu,
nebo mezinárodní hnutí, který nemusí příliš dbát o to, jestli je mu
někdo oddán, protože má za sebou politickou moc, opřenou o
patřičnou moc hospodářskou. Varování Páně platí dodnes. Každá
nauka, která si na nás činí větší právo, než jaké přísluší Bohu, je
nauka, která nese špatné ovoce, neboť komplikuje přístup člověka
k věčnému životu. Mají-li tito vůdci postavení vládců, je třeba jim
dávat, co je "císařovo", nic víc. Bylo by chybné je považovat za
zbytečné, protože oni se starají o zevní řád, který je absolutně
nutný k tomu, aby se jedinec nemusil starat o základní potřeby
života.
Zbývá odpovědět na otázku, jak za našich dob je možno se
stát otrokem Božím. Především je nutno vidět ve všem, co se
kolem nás děje, a co není v naší moci změnit, pomoc na duchovní
cestě. Pak je třeba se přimět k takovému jednání, které by mělo
zpětný vliv na duchovní poznání. Podrobíme-li se mravním a
myšlenkovým příkazům Kristovým je jisto, že v sobě připravíme
půdu až k přijetí nejvyššího poznání. Postupně se dostaví
odpuštění hříchů a okolnosti nás přinutí, abychom se nespokojili s
jakýmkoliv stupněm dokonalosti, nýbrž šli stále dál, až k
ustavičnému zažívání věčného života. Při tom není zapotřebí dbát
nic jiného více než toho, co radí sv. Pavel: "Jako jste dávali své
údy do otroctví nečistotě a nepravosti pro nepravost, tak dejte nyní
své údy do otroctví spravedlnosti pro posvěcení."
Neděle osmá po Svatém Duchu
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola k Římanům VIII, 12 - 17:
Bratři! Nejsme dlužníky těla, abychom žili podle těla. Neboť
žijete-li podle těla, zemřete, jestliže však duchem umrtvujete

skutky těla, budete žít. Neboť všichni, kdo jsou vedeni duchem
Božím, to jsou Synové Boží. Nepřijali jste zajisté ducha otrockého,
abyste se zase báli, nýbrž přijali jste ducha synovského, ve
kterém voláme "Abba, Otče!" Duch sám svědčí s naším duchem,
že jsme děti Boží. Jsme-li však děti, jsme také dědici, dědici Boží
a spoludědici Kristovi.
Pokračování sv. Evangelia podle Lukáše XVI, 1 - 9:
Za onoho času řekl Pán Ježíš svým učedníkům: "Byl jeden
bohatý člověk a ten měl správce, který byl u něho obviněn, že prý
mu rozhazuje majetek. I zavolal ho a řekl mu: Co to o tobě slyším?
Slož účty ze svého správcování, neboť již nemůžeš být správcem!
I řekl si správce: Co mám dělat, když mě můj pán zbavuje
správcovství? Kopat nedokážu, žebrat se stydím. Vím, co udělám,
aby mě přijali do svých domů, až budu zbaven správcovství. I zavolal každého z dlužníků svého pána zvlášť a řekl prvnímu: Kolik
jsi dlužen svému pánu? On pak řekl: Sto měr oleje. I řekl mu:
Vezmi svůj úpis, sedni si rychle a napiš padesát. Potom řekl druhému: Kolik jsi dlužen ty? A on pravil: Sto korců žita. Praví mu:
Vezmi svůj úpis a napiš osmdesát! I pochválil pán nepoctivého
správce, že jednal prozíravě, vždyť lidé tohoto světa jsou k sobě
navzájem prozíravější, než lidé světla. A já vám pravím: Čiňte si
přátele z nespravedlivého mamonu, aby vás přijali do věčných
stánků, až ho nebude."
Výklad:
Za své tělo nevděčíme tělu, jak by se zdálo na prvý pohled.
Hmotní rodiče nám život nedali, pouze předali něco, co rovněž
nebylo jejich. Za pokračování života v těle po narození na svět
nevděčíme jen péči rodičů, stravě, nápojům, vzduchu a
zkušenostem, které jsme nabyli pomocí smyslů a rozumu, čili
prostředí a jeho darům, protože existence toho všeho ustavičně
vyplývá z vůle Boží a z jeho existence, naše poznání se podílí, do
určité, pro člověka únosné míry, na poznání Božím. Jsme dlužníky
Boha, aniž to víme. Projevujeme-li zájem jen o hmotné a časové
vztahy, ztrácíme z dohledu cíl věčný a proto umíráme, aniž ho
poznáváme. Nepřijali jsme vědomí proto, abychom jím otročili světu, nýbrž, abychom s ním hospodařili tak, až bychom je rozšířili k
vědomí o tom, že jsme syny Božími. Naše postavení ve světě se
podobá postavení správce nad tělem a vším ostatním, co je nám
svěřeno od Boha. To neznamená, že bychom neměli jednat
správně a spravedlivě s lidmi a s věcmi. Avšak nejednat s nimi tak,
jako bychom poskytovali své statky, nýbrž, jako když poskytujeme
majetek Boží. Kdy nastává moment, v němž je člověk obviněn
Bohem, že rozhazuje jeho majetek? Není to jen ve chvíli fyzické

smrti. Kdy se to děje, se dá pochopit až po vysvětlení, co
znamená ono "vezmi svůj úpis, sedni si a napiš rychle padesát."
Ve styku jednoho s druhým usnadňujeme jeden druhému životní
cestu, ale ne tak, abychom přihlíželi k věčnému smyslu takového
ulehčení, ale většinou pro vzájemné ulehčení, nebo že mu
přejeme snazší život. Je zcela běžné, že rodiče si přejí, aby se
jejich děti nemusely tak těžce dopracovávat světských cílů, jako
oni. Usnadňují-li příliš svým dětem život, nemá to obvykle za
následek vděčnost se strany dětí, nýbrž právě naopak, nebo musí
slyšet od dětí výčitky, že je rodiče špatně připravili pro život právě
tím, že uměle odstraňovali z jejich cesty překážky, které pak
beztak, ale už pozdě a po mnohých zklamáních, se musely samy
naučit překonávat.
Tento příklad nechť slouží za všechny četné jiné, za celou
soustavu našeho počínání. Nejlepší, čeho jsme schopni, je
obvykle jen služba bližnímu ve smyslu "vezmi svůj úpis", tj. mně
vděčíš za to, co pro tebe dělám, nic nevybočuje z rámce mé vůle,
za nic nevděčíš Bohu, za všechno mezilidským vztahům. Jeden
mamoníme za druhého, avšak z vděčnosti za to nenabudeme
vědomě věčného života zde na zemi a tedy umřeme jako zvíře. Je
správné sloužit lidem, ale s vědomím, že na nic nemáme právo, co
jim poskytuji a že jim mám poskytovat jen to, co je ve vůli Boží.
Bude toho mnohdy a téměř vždy více, než co bych podle svého
pojetí spravedlnosti poskytl sám, avšak nikdy to nebudou
prostředky, jimiž se obchází vůle Boží, nýbrž, jimiž se naplňuje.
Jak je možné toho dosáhnout?
Začínáme-li s tímto způsobem jednání, jsme vedeni touhou
ve všem sloužit Bohu. Tato touha musí být jediným vodítkem
všech našich činů. Jestliže On všechny tvory poslal na svět, jako
otec posílá dítě do světa na zkušenou, aby se k němu jednou
vrátilo, až nabude potřebné zkušenosti, má být služba tvorům
přímou službou Bohu. Všichni jsme dětmi Božími, všichni ke mně
přicházejí od Boha. Není rozhodné, že o tom nevědí, není také
rozhodné pro můj způsob myšlení a jednání, že sami nevědí, pro
co si ke mně přišli. Je pouze důležité, že do své služby vůči nim
vkládám službu jejich Otci, který je ke mně posílá. Tak se stává
služba komukoliv stále přímější službou Bohu a ustavičným
obcováním s ním. To vede tak daleko, že nakonec, aniž po tom
pátrám, aniž si s tím dělám starosti, vím z milosti Boží, tj. pro své
vzrůstající spojení s Bohem, kolik je kdo dlužen Bohu, kolik od
něho mám chtít a kolik mu mám dát. Nejednám už z bázně, jako
starozákonní lidé, kteří nevěděli z vlastního poznání, co mají dělat
a proto se museli řídit nesčetnými příkazy, které jim byly od Boha

dávány prostřednictvím zasvěcenců, lidí spojených s Otcem. Ti žili
v ustavičném strachu, že se tím nebo oním proviní. My však
máme být prodchnuti Duchem Božím tak abychom se již nemuseli
bát, nýbrž jednali jako synové Boží, ne jako pouzí synové lidství. K
tomuto stavu se dá dorůst a v tom je jak pravé otroctví Bohu, tak i
pravá svoboda, zbavující člověka veškerých starostí a stále úžeji
ho svazující s věčnou vlastí, kde není ani umírání, ani smrti, ani
dluhů, ani jejich splácení. Postojem "Abba, Otče", se dají vyřešit
všechny problémy tohoto světa, jinak beze zbytku neřešitelné.
Ono zúčtování, o němž se mluví v dnes čteném evangeliu,
děje se, v životě žitém bez ohledu na vůli Boží, ustavičně. Člověk
je ustavičně vyvrhován z vědomého soužití s Bohem, stále o něm
neví, protože špatně hospodaří se statky jemu svěřenými. Kromě
toho sklízí největší nevděk obyčejně od těch, do nichž právě
investoval nejvíce statků, svěřených mu Otcem. To je svým
způsobem zákonité, jinak by jej Bůh neodnaučil mrhat jeho
majetkem. Toto je významná stránka toho, co sv. Pavel označil
jako otroctví Bohu. Nezasvěcenému člověku se jeví takové
otroctví jako opravdová láska k bližnímu a nic víc a musíme si
přiznat, že opravdovou láskou je, protože jako každá pravá láska
neočekává odplatu ani od bližního, ani od Boha - je otroctvím v
pravém slova smyslu. Vede ovšem k úzkému a vědomému soužití
s Bohem a to rychle. Otrok je brzy přijat za syna Božího a začne
se chovat, jako jeho syn, jemuž je svěřeno správcovství otcova
majetku.
Naopak, většina dospělých lidí, jež vidíme kolem sebe, se
nachází ve stavu špatných správců. Pán je zbavuje správcovství
nad svým majetkem, ocitají se bez obživy se strany Boží v tom
smyslu, že přestávají být s ním v přímém a vědomém poměru. Je
to způsobeno také tím, že se Bůh chová tak, jakoby se o své
statky nestaral, že o jeho existenci ani nevědí, jakoby neexistoval,
právě tak, jako je znázorněno v podobenství. Jsou to většinou
chytří, ne moudří lidé. Myslí na sebe a na budoucnost v tomto
světě. Dělají si přátele z toho, co je Božího, ale co si neprávem
přivlastnili. Jsou to samé naturálie, tj. všechno z Boží existence,
co se nachází v hmotné oblasti. Není pochyb o tom, že je toho
dost, aby s tím vystačili na celý lidský život. V podobenství se však
praví výstižně, že jsou to konečné částky naturálií, které se musí
vyčerpat. Také vděčnost lidí mezi sebou navzájem není nekonečná. Obyčejně lidé mají rádi jen toho, z něhož mají nějaký
prospěch, není-li jim ku prospěchu, opouští jej. Važme si tohoto
výstižného pohledu Kristova na světský život. Ceníme si jej přespříliš a on zatím nemá větší cenu, než přátelství z mamonu.

Čiňme si přátele z mamonu, aby nás mohli vzít s sebou do
věčného života. Nestane se to ovšem v tomto životě, o tom
nepochybujeme.
Převeďme si ještě do běžného způsobu jednání onen
moment, že někdo je dlužen 100 měr oleje a je vybídnut k tomu,
aby sedl a napsal 50. Toto účtování vypadá takto. "Život je krátký.
Užijme toho, co máme. Zanedlouho to mít nebudeme. Máme
něco, co kdybychom museli všechno odevzdat, neměli bychom
nic. Kdo ví, zda třeba zítra neumřeme nebo jak dlouho budeme
zdrávi."
Ještě myšlení Božího otroka: "Nad vším, co mám, mě Bůh
ustanovil správcem. Nic z toho není mé, mohl bych s tím nakládat,
jak bych chtěl, protože však nic na této zemi není mé, musím jak s
věcmi, tak se svým tělem, rodinou, přáteli, vlastí, kulturními
hodnotami apod., nakládat jako s majetkem Božím. A s jakou
pečlivostí a chytrostí to mám dělat, to mi říká Pán Ježíš v
přirovnání o nepravém správci. S jakou chytrostí děti tohoto světa
shromažďují pozemské statky, s jakou horlivostí, s jakým
vynaložením veškerého svého umu to dělají. Jsou mi příkladem
toho, jakou péči zasluhuje dílo Boží. Nevěnuje-li se člověk svými
všemi silami tomuto dílu, nedovede je ke správnému konci." Pán
Ježíš chválí nehodného správce pro jeho úzkostlivost, jeho chytrý
způsob jednání, jak cele se věnuje svým pochybným cílům. Kdyby
se stejně horlivě snažil člověk o setkání s Otcem, musel by jej
nalézt. Myslí-li si však, že k Bohu jej přivede třeba jen nějaká
modlitba nebo dobré skutky a že si část svých schopností může
nechat v reservě, stane se s ním jako s manželi, kteří sv. Petrovi
zapřeli, že kus pozemku neprodali. Padli mrtvi k zemi.

Neděle devátá po Svatém Duchu
Čtení z listu sv. Pavla ke Korinťanům X, 6 - 13:
Bratři! Nebuďme žádostivi věcí zlých, jako byli naši
předkové. Ani nebuďte modláři, jako někteří z nich, jak je psáno:
Lid se posadil, aby jedl a pil, i povstali, aby se bavili. Ani
nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a padlo jich za jeden jediný den třiadvacet tisíc. Ani nepokoušejme Pána, jako někteří z
nich pokoušeli a zahynuli od hadů. Ani nereptejte, jako někteří z
nich reptali a zahynuli od Zhoubce. Toto všechno se jim přihodilo
obrazně, bylo pak psáno jako výstraha pro nás, na něž připadl
konec věků. Proto, kdo se domnívá, stojí, hleď, ať nepadne!

Zachvátilo vás pokušení, které je pro člověka snesitelné, Bůh je
však věrný a nedopustí, abyste byli pokoušeni nad své síly, ale s
pokoušením způsobí také úspěch, že to budete moci snésti.
Pokračování sv. Evangelia podle Lukáše XIX, 41 - 47:
Za onoho času, když se Ježíš přiblížil k Jeruzalému a spatřil
město, zaplakal nad ním a pravil: "Kdybys poznalo i ty a to aspoň
v tento den, co je ti k pokoji. Ale nyní je to skryto před tvýma
očima. Neboť přijdou na tebe dni a obklíčí tě tvoji nepřátelé
náspem a oblehnou tě, sevřou tě odevšad a na zem povalí tebe, i
tvé děti, které jsou v tobě a nenechají v tobě kamene na kameni,
protože jsi nepoznalo čas svého navštívení." Vešel pak do chrámu
a počal prodavače vyhánět, praví jím: "Psáno jest: Můj dům je
dům modlitby. Vy však jste z něj učinili lupičský pelech." A učil
denně v chrámě.
Výklad:
Sv. Pavel varuje pokřtěné, tj. do království Božího povolané
lidi, aby si nemyslili, že křtem dosáhli konečného stupně vývoje a
vítězství. Uvádí proto příklady ze Starého zákona. Člověk, stojící
na středním vývojovém stupni, na cestě osvěcovací, nemůže už
jednat jako člověk začínající. Trestal by se za to víc, než začátečník. Avšak i celé lidstvo má dnes možnost dokonaleji využít
svého vědomí, než tomu bylo za dob Kristových, nebo ve Starém
zákoně. Z každé větší možnosti využití vědomí vyplývají
samočinně větší závazky, větší odpovědnost. Toho jsme svědky
na všech stranách kolem sebe. Jeden jediný člověk může býti
dnes daleko více prospěšný, i nebezpečný, než byl ve starověku.
Tehdy sobě i jiným mohl škodit jen hříchy a nepravostmi, neměl
však v ruce technické prostředky, jimiž by mohl rozšířit svůj špatný
vliv daleko za hranice pouhých lidských možností. Kolik zla, nebo
dobra, dnes může učinit např. špatný, nebo dobrý program v
biografu, v televizi, nebo v rozhlase. Program vnímají někdy
miliony lidí. Hitler dokázal vyburcovat ve svých soukmenovcích ty
nejhorší pudy a kolik nenávisti se už od té doby zaselo z různých
jiných stran. To je odpovědnost, kterou dříve jednotlivec nemohl
mít. Dnes může být skupinou lidí, která má v ruce hospodářskopolitické mocenské prostředky, celý národ, nebo seskupení států
uvedeno do stavu hrozné války, nebo blahodárného míru, může
být k čemukoliv podněcováno, nebo v čemkoliv mu může být
bráněno. Působení na člověka může být mnoho - strašnější a
intenzivnější než kdykoliv před tím. Naopak, pokud má člověk
možnost výběru, může si vybrat z mnoha mu nabízených úkolů

zvědavosti a zvídavosti celou řadu takových, jimiž by mohl
zformovat individuálně osobnost podle svého vkusu a vůle. Uvnitř
systémů masových prostředků propagace, způsobu života a
myšlení, které se zdají být na první pohled všemocnými, může si
člověk najít svůj vnitřní svět a v něm svou cestu k vnitřnímu
osvobození a vlivem rozšíření svého vědomí zevními prostředky,
rovněž snáze, než starověký nebo středověký člověk. Je však
třeba, aby se vystříhal toho, před čím varuje apoštol Pavel, aby
dovedl nadto rozeznat moderní háv žádostivosti, která odvádí od
Boha a také, aby nepodlehl otroctví technikou nabízených požitků,
ve kterých by snadno mohl ztratit právo na nebe. Nechci nijak
popírat hodnoty, které se modernímu člověku dostávají pomocí
masových prostředků šíření vědy, umění, krásy a radosti. Všechno
to, najdeme-li k tomu správný přístup, dělá z nás lidi, po určité
stránce vyspělejší. Avšak tyto prostředky rozšíření obzoru a
možností se nesmí stát moderními modlami, protože člověk,
nezvýší-li úměrně míru dosahování v oblasti Ducha božího,
zatarasí si cestu k všestrannému rozšíření svého vědomí za hranice pomocníků - smyslů a rozumu.
Rozšíření vědomí pomocí smyslů a rozumu má velice úzké
meze ve srovnání s možnostmi rozšířit své vědomí za hranice
smyslů a rozumu, za hranice času a prostoru. Z tohoto hlediska,
začíná-li člověk létat ve vesmíru, je to velké zdržování, jestliže se
této vymoženosti příliš obdivuje. Je to, jakoby se pták naučil létat v
kleci. Jeho hlavní cíl by měl být, aby se dostal z klece na svobodu.
Na to ani nepomýšlíme, protože jsme zcela zaujati právě klecí a
všemi věcmi v ní. To je věčná podoba hříchu, v novém, vábnějším
hávu. To je nové modlářství. Při tom oběti novodobých model jsou
četnější, než byly oběti model starozákonních. Ve skutečnosti se
vlečeme pouští, daleko od zaslíbené země - království Božího jako kdysi Židé, s tím rozdílem, že na poušti nacházíme mnoho
zajímavostí, které způsobují, že pro ně zapomínáme na svůj cíl.
Brzy jeden objeví to, druhý zas ono a všichni se nahrnou kolem
nich, aby se dověděli, jak jim nález usnadní život na poušti, nikoliv
vstup do zaslíbené země. Život ve světě, bez duchovního poznání,
je životem na poušti. Usnadňujeme-li si jej proto, aby se nám na
poušti dobře žilo a ne proto, abychom se rychleji dostali do
zaslíbené země, uměle vytváříme z provizoria trvalý stav a
prostředek zaměňujeme za cíl. To je pravý obsah moderního
modlářství a to je také pravým důvodem toho, že jsme z tohoto
klidu vytrhováni, i když se tolik snažíme, aby se to nestalo. Jsme
ochotni zůstat stát všude, kdekoliv se nám pohodlně žije. Při tom
však nemůžeme být ponecháni. Ať chceme, nebo ne, ať o tom
víme, nebo ne, naše cesta vede do zaslíbené země, každé

zaměnění prostředku za cíl přináší dříve nebo později velké
utrpení a celkem nespokojenost prostě proto, abychom chtěli jít
dále.
Sv. Pavel znovu uvádí, že tehdy pokřtění lidé žili na konci
věků. Ať už to myslil jakkoliv, cítil dobře, že pro křesťana nastává
konec času, neboť má vstoupit do věčnosti. Také se nemusí bát
velkého pokušení, které by nesnesl, protože nebude pokoušen
nad své síly. Pokušení je pro křesťana podnětem k pilnější práci,
důkazem, že bojuje proti stavu, ze kterého se snaží vyjít, připomíná mu, jak sladké je následovat Krista, jak výtečné je být jeho
sluhou. Přesto, pád je i za tohoto stavu možný a byl by téměř samozřejmý, kdyby se chtěl člověk zastavit na určitém stupni. Zákonem zastavení je pád. I relativní zpomalení kroku přináší pády.
Kdo si myslí, že stojí, měl by dát pozor, aby neupadl. Zastavení na
duchovní cestě je předzvěstí pádu. Všimněte si, jak se sv. Pavel
ve všech svých dopisech snaží o to, aby jeho duchovní děti se
nezastavily na určitém stupni, nýbrž aby se zlepšovaly a šly
kupředu.
Dnešní sv. evangelium má podobný smysl. Pán Ježíš přišel,
aby pozval Jeruzalém k nebeské hostině. Zůstane-li toto pozvání
nepovšimnuto, nezůstane ve městě ani kámen na kameni. Tak je
tomu s lidským životem. Lidský život, toť povolání do království
Božího. Kdo neslyší toto volání, zahyne, z jeho vypůjčeného života
nezbude nic, vrátí se do svých prvků. To platí všeobecně o všech
lidech, ale zvláště u těch, kteří zažili daleko bližší volání, než je
povolání do lidského života. Jestliže Pán Ježíš vstoupil do bran
Jeruzaléma a zval jej do království Božího, znamená to, že mu
odpustil všechna minulá provinění. Jeruzalém je tedy předobrazem člověka, jemuž byly odpuštěny hříchy. To je blízké volání. Po takovém zavolání není myslitelné, aby si člověk z chrámu
Božího, ze svého těla, udělal něco jiného, než dům modlitby. Sv.
Lukáš správně řadí za sebe pláč nad Jeruzalémem s vyháněním
prodavačů z chrámu.
Tělo lidské, které není prostředkem k nalezení Otce a ke
styku s Ním, je uloupeno Bohu, je lupičskou peleší v pravém slova
smyslu. Neuskutečňuje se v něm spojení s Bohem, nýbrž
samoúčelné spojení se světem. Všechny duševní mohutnosti,
které měly sloužit k nalezení věčného života, slouží zásadně
dočasným cílům. To je zneuctění těla. Člověk, jemuž byly
odpuštěny hříchy, už to tak musí cítit.
Přečtěme si v evangeliu, že toto všechno se stalo po
slavném vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma, kdy mu davy

provolávaly: "Požehnaný, který přichází, jako král, ve jménu Páně,
pokoj na nebi a sláva na výsostech." (Lukáš XIX, 38).
Pán Ježíš nebyl spokojen nadšením lidu, chtěl více než
chvilkové nadšení, chtěl trvalou službu a odevzdanost. Totéž chce
od každého z nás. Chtěl, abychom nehledali své přirozené
útočiště u lidí a ve světě, kde přece není a nemůže být, neboť zde
nejsme doma, nýbrž jen na návštěvě. Krásně to vyjádřil svým
voláním k Jeruzalému: "Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš
proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl
shromáždit tvé syny, jako když kvočna shromažďuje svá kuřátka
pod křídla, ale nechtěli jste! Hle, váš dům zůstane zpustlý!"
(Matouš XXIV, 37 - 38).
Totéž platí o každém z nás. Snahou Boží je, i když to činí
nepostřehnutelným způsobem, soustředit všechny naše síly pod
svou moc. Protože nás nadal svobodnou vůlí, nečiní to, dokud k
tomu nedáme sami svolení. Pán Ježíš praví: "Ale nechtěli jste!"
Jedině v Bohu je síla k takové vznešenosti soustředění, že se
zcela ukryjeme v Bohu. Na straně Boží není překážek, jsou jedině
na naší straně, prostě nechceme, nedáváme k tomu svolení. Tady
mi, možná, mnohý z vás bude se snažit odporovat. Řekne:
"Snažím se o to, abych svým vědomím přešel do Boha, ale podaří
se mi to? Nebo nedaří se mi to!" Člověk, který to míní, sám sebe
klame. Nepřeje si skrýt se pod křídly kvočny, jíž je Bůh. Je pravda,
že se třeba snaží v nějaké soustředěné modlitbě spojit se s
Bohem, a třeba velmi poctivě, není však jednota mezi jeho
modlitbou a ostatním životem, především nepřekonal svou
sebelásku. Chce Boha a věčný život pro sebe, nechce se Bohu
dát. Jestliže takto klame sám sebe, nebude ponechán dlouho na
pochybách, v čem jsou jeho nedostatky. Události v jeho životě se
vyhrotí tak, že bude ponechám bez jakékoliv pomoci ze zevního
světa, tj. ani sám sobě nebude si moci pomoci ze situace, která
bude ohrožovat jeho život. Pak pozná, že jeho dům je zpustlý, že
není naplněn životem Božím. Bude mu dáno na vybranou.
Obětovat život Bohu nebo zemřít hmotnou smrtí. Jemu se ta
zkouška bude jevit pravděpodobně tak, jako blížící se hmotná
smrt a úplné zničení vědomí. V tom se bude mýlit, ale nevadí.
Musí tomu tak být, aby tato zkouška odevzdanosti byla úplná, aby
mohl osvědčit, zda si přeje shromáždit všechno co má pod křídly
kvočny. V té chvíli bude muset vyhnat z chrámu své vůle všechny
prodavače a penězoměnce, všechnu vypočítavost, všechnu touhu
se něčeho pro sebe zmocnit, něco pro sebe mít. Dokud něco málo
z této křivé touhy v něm zbude, dotud se nedovrší spočinutí duše
v náruči Boží. Jít k Bohu, co to je, to se dozví až v této chvíli.

Dozví se, že si před tím jen nalhával, že k Němu jde. Opak byl
pravdou, Bůh mu vycházel vstříc, sám vstupoval do bran jeho
vědomí, a človíček jen jásal, prostíral svá roucha a volal Hosanna.
Bůh však zatím vstoupil jen proto, aby ho pozval k sobě. Teď se
na něm chce, aby sám šel, tj. aby vyšel sám ze sebe, aby se
zapřel, aby se vzdal sebe v tom nejvlastnějším slova smyslu, aby
poznal nejen čas Božího navštívení, ale i jeho smysl, způsob,
jakým má na ně odpovědět, jak má podle něho jednat.
Pravé náboženství může vést člověka dvojím způsobem,
jedním křížovým, vede-li ho do nebe nebo do zaslíbené země. Tu
je třeba jít vždycky přes pouště a noci smyslů a ducha, protože
duchovní zisk chce člověk pro sebe a je třeba sebe jej zbavit,
druhým bezkřížovým, vede-li ho k lásce k Bohu. Tam není třeba
krizí, které by odstraňovaly z cesty sebelásku člověka, protože se
člověk na cestě stále přiučuje více milovat Boha a pokračovat z
touhy po svém milovaném.

Neděle desátá po Svatém Duchu
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola ke Korintským XII, 2 - 11:
Bratři! Víte, že dokud jste byli pohany, byli jste jako pudově
voděni k němým modlám. Proto vám prohlašuji, že nikdo, kdo
mluví v duchu Božím neřekne: "Proklet buď Ježíš" a nikdo
nemůže říci: "Ježíš je Pánem", leč v duchu Svatém. Jsou jistě
rozdíly v darech, ale tentýž Duch, a jsou rozdíly ve službách, ale
tentýž Pán, a jsou rozdíly v působeních, ale tentýž Bůh, který
působí všecko a ve všech. Každému se dává projevení Ducha k
užitku. Jednomu je totiž dána duchem řeč Moudrosti, jinému zase
řeč poznání podle téhož ducha, jinému pak milost uzdravování v
jednom Duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému
zase rozlišování duchů, jinému rozličné jazyky a jinému vykládání
řečí. Ale toto všecko působí jeden a tentýž Duch, který rozděluje
každému zvlášť, jak chce.
Pokračování sv. Evangelia podle Lukáše XVII, 9 - 14:
Za onoho času řekl Pán Ježíš k některým lidem, kteří si
zakládali na tom, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, toto
podobenství: "Dva lidé vstoupili do chrámu, aby se modlili, jeden
farizeus a jeden celník. Farizeus stál a takto se u sebe modlil:
"Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči nespravedliví,
cizoložníci nebo jako i tenhle celník. Postím se dvakrát za týden,
dávám desátky ze všeho, co vyzískám!" Celník však stál zpovzdálí

a nechtěl ani oči pozvednout k nebi, ale bil se v prsa a říkal:
"Bože, buď milostiv mně hříšnému!" Pravím vám, tento vestoupil
domů ospravedlněn, onen nikoliv. Neboť každý, kdo se povyšuje,
bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen."
Výklad:
"Dokud jste byli pohani, byli jste voděni pudově k němým
modlám". Tak je tomu dodnes. Co má jiný, chci mít i já. Pudově
jsme všichni vedeni ke stále většímu množství prostředků k
pohodlnému životu na tomto světě. Pohodlný život je modla, které
se klaní všichni tzv. kultivovaní lidé. Život s takovým cílem plodí
opovržení Ježíšem Kristem, neboť on toto nehlásal jako správný
cíl života. Naopak, kdo je veden myšlenkou "Ježíš je Pánem", jedná v Duchu Božím, neboť jemu nevládnou věci, nepřikazují mu potřeby přechodných projevů života to hlavní a ústřední, co na jeho
bytí je, nevládnou mu modly tohoto světa, nýbrž Pán, původce
všeho. Uvědomuje si, že od něho pochází veškeren dar, a že s
ním musí hospodařit jako s propůjčeným, nikoliv jako navěky
daným. I kdyby měl dar moudrosti, řeči, poznání, dar konání
zázraků, rozlišování duchů a jiné, ví, že mu je udělil Duch podle
svých potřeb a podle nich zase mu je může odejmout. Nikdo není
ničím více, kdo tyto dary má, než kdokoliv jiný, kdo tyto dary
nemá. Znakem duchovní vyspělosti nejsou tyto dary, nýbrž míra,
do jaké jich člověk používá jako propůjčeného majetku Božího.
Kdo jich nepoužívá ke zvýšení své osobní prestiže, nýbrž jimi
slouží Bohu a jimi Boha vyvyšuje a chválí, ten z používání darů má
stejný užitek, jako nejlépe myšlené a provedené modlitby, má totiž
účinek spojovací. Není třeba však se rmoutit, že nemáme
výjimečných darů. Je s nimi spojena veliká odpovědnost, neboť
málokdo jich bude používat a dovede užívat způsobem výše
uvedeným. Téměř všichni z nich chtějí mít něco pro sebe. A to jim
potom ztěžuje vnitřní umírání. Naštěstí dary, o nichž se zde mluví,
jsou dnes výjimečné, a nadto, kdokoliv jich zneužije, postupně je
ztrácí. Zneužitím rozumím jak jejich povýšení nad cíl, tak i
přivlastnění si jich. Jsou to totiž prostředky, jimiž se má působit na
lidi, aby se obrátili na víru a pomáhat jim vyznat se ve smyslu buď
celého života nebo některého právě probíhajícího stupně, nebo
překonat těžkosti, které se nahromadily. V každém případě lidé,
obdaření těmito dary, fungují jako svého druhu lékaři duší nebo těla. Lékař sám nemá být nemocen neduhy, které sám léčí. Musí
umět světlo, které se mu dostalo, obrátit také sám proti sobě, a to
bývá záležitost velmi nepříjemná, protože se od něho chce, aby
odstranil nedostatky, které i jemu brání v dalším postupu. To

znamená, že musí zůstat pokorným nástrojem v rukou Božích a
nestat se nikdy metlou, která kolem sebe všude bije, jen svého nositele vynechává.
Jedinečné podobenství o farizeovi a celníkovi ve chrámu
bývá obyčejně vykládáno jako chvála pokory a její význam, neboť
celník sestoupil domů ospravedlněn, onen nikoli. "Odešel
ospravedlněn" znamená samozřejmě, že mu byly odpuštěny
hříchy, s nimiž vstoupil do chrámu, neboli dosáhl onoho
nepostradatelného začátečního osvobození, kterého nedosahuje
ani velká většina hříšníků, přicházejících do zpovědnice...
Nedosahují toho snad také proto, že ke zpovědi přicházejí tak
trochu jako vešel farizeus do chrámu. Říkají si: "Z čeho se mám
zpovídat." Vymýšlejí hříchy, opakují něco, co říkali při minulých
zpovědích, aby udělali knězi radost, že je má z čeho zpovídat.
Lítost jejich je však malá. I kdyby však byla velká, nejdou si k
Bohu pro ospravedlnění, tj. nejdou k Bohu s opravdovým
předsevzetím, že od té chvíle nastoupí nový život, jehož cílem
bude Bůh. Řečeno lidsky: K čemu je Bohu naše čistota a
bezhříšnost, když slouží jen k osobnímu uspokojení, jen k ukojení
sebelásky nebo zabezpečení nebe po smrti, a jen proto je dbalá
všech Božích příkazů. Bůh je při tom opuštěn jako při hříchu.
Vysvětleme si to na postoji farizeově. Postil se dvakrát za
týden a dával desátky ze všeho, co získal. Tím byla jeho povinnost
vůči Bohu vyčerpána. Nejhorší na tom bylo, že se sobě líbil a
proto nebylo možné u něho další zlepšení. Jaká je to náboženská
zvrhlost, plnit určité příkazy a domnívat se, že to stačí. Náboženství není soustava příkazů, které je třeba plnit proto, aby se
člověk dostal do nebe nebo aby se jen líbil Bohu a sám se sebou
byl spokojen. Dříve snad, kdy nebylo jiného právního řádu, který
by zajišťoval správný vztah mezi lidmi, měla i tato funkce náboženství větší význam než dnes, i když ji ani dnes nemůžeme
podceňovat. Ale tehdy právě jako dnes takovéto pochopení
náboženství nikomu nedovolovalo, aby se v jeho životě objevily
znaky vyššího náboženského života, tj. známky vědomého styku s
Bohem. Výhodou celníkovou bylo, že do kostela nepřišel k
předepsané zpovědi, že jeho vyznání vyplývalo opravdu z jeho
vnitřní potřeby, přičemž ani nedoufal, že by mu mohly být hříchy
odpuštěny. Dnešnímu člověku by se mělo otevřeně říci, jak pozná,
že mu hříchy nebyly odpuštěny, že nebyl ospravedlněn, přestože
kněz nad ním pronesl své rozhřešení, dále že to nebyla vina
kněze, který není vševědoucí, ani nemá schopnosti pátera Pia
nebo Jana z Vianney. Nikomu nebyly odpuštěny hříchy, kdo
odejde ze zpovědnice a jen klidně nebo jen s určitými

nedostačujícími výčitkami svědomí se dopouští těchže hříchů jako
před tím, dále nikomu nebyly odpuštěny hříchy, kdo po zpovědi
nezačne hodnotit svět a všechny své činy a myšlení jinak, než
před ní, komu se nestane Bůh, nikoliv nebe, prvním cílem, vedle
něhož všechny ostatní ustupují daleko do pozadí. Zpověď a
odpuštění hříchů je prvním setkáním s Pánem Ježíšem a má
stejné účinky jako mělo na apoštoly, kteří byli do té doby rybáři.
Přečtěme si o tomto setkání evangelium sv. Jana I, 35 - 42 nebo
ještě prostěji v evangeliu sv. Marka I, 16 - 20: "Když Ježíš
procházel kolem Galilejského moře, spatřil Šimona a jeho bratra
Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. I řekl jim Ježíš:
"Pojďte se mnou a učiním z vás rybáře lidí." A hned opustili sítě a
následovali ho. Když o něco popošel, uviděl Jakuba Zebedeova a
jeho bratra Jana, jak i oni opravují sítě na lodi. A hned je povolal. I
zanechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníky a odešli za
ním."
V opravdovém duchu vykonaná zpověď končí takovýmto
voláním Ježíšovým k sobě, voláním tak mocným, že nic
mocnějšího člověk nezažil. Od té chvíle všechen život člověka je
posvěcen následováním Krista. Toto volání Kristovo vypadá jako
zvláštní milost, jen někomu výjimečně přiznaná, avšak dnešní
evangelium nás učí, jak se máme k této milosti disponovat. Pán
Ježíš záměrně vybírá do svého podobenství celníka, který tehdy
náležel do skupiny velmi hříšných lidí, aby ukázal, že v lásce k
Bohu roztaje všechen hřích jako pod paprsky slunce, a mizí
všechny překážky, které stály mezi člověkem a Bohem. Člověk
bude ospravedlněn, tj. kromě jiného přijat za učedníka Kristova,
jestliže dokáže vstoupit do chrámu se stejným duševním postojem
jako celník. Tento duševní postoj je obdobný změně v duších
rybářů při příchodu Páně. Opouští své sítě a rodiny a jdou za
Ježíšem. Začínají nový život, jelikož nově nabízený se jim jeví jako
daleko lepší a užitečnější než dosavadní. Celník nahlédl v
okamžiku vstupu do chrámu, že dosavadní jeho život nebyl
správný. Nemíní se k němu vrátit. To jsou důvody, proč našel
milost u Boha a odešel ospravedlněn. Celníkovi zajisté pomohlo,
že se mu jeho dosavadní život objevil jako špatný a nežádoucí,
právě jako farizeova modlitba se stala neplodnou, protože se mu
jeho dosavadní život jevil jako dobrý a dostačující. Kdo je
spokojen se svým životem, ten není připraven k ospravedlnění,
ten nemůže např. vykonat správnou zpověď, ze které by vyšla
taková míra odpuštění hříchů, aby mohl opustit dosavadní stav
nevědomosti a přejít do přímého soužití s Bohem. Pokora sama
nestačí k této změně. Je zapotřebí něčeho více za okrajem
pokory: Uznání, že co bylo dosud středem našeho života, nemá

právo jím dále být. Toto poznání je nám třeba. Bez něho není ani
kroku kupředu a všechna naše vyznání a předsevzetí, která nám
neumožňují vzdálit se od sama sebe, poodejít od sebe, jsou bez
účinku. Kdybych ve zpovědi slíbil, že se budu dvakrát týdně postit
a že desetinu všeho, co vydělám, budu dávat chudým, nepřešel
bych přes práh své dosavadní nevědomosti, která nic neví o živém
Bohu a v níž se pořád potácím od jednoho rohu ke druhému jako
opilý, jako uvězněný v kleci nesprávného hodnocení svého života,
a pořád nenalézám pravý smysl své existence. Bůh ode mne
nechce oběti, pokání nebo trýznění, nýbrž chce mne celého tak,
jak jsem, ať jsem byl dosud třeba největším hříšníkem mezi všemi
hříšníky. Vždyť jsem jeho synem, na kterého čeká. A to všechno,
co jsem dělal, se dá nazvat zaměstnáním mimo otcovský dům,
zaměstnáním, které mě odcizilo od Otce, které mi dalo
zapomenout na jeho lásku, s níž mne ustavičně očekává. Dosud
jsem si vládl sám se svým rozumem, smysly a city, nyní vyslovuji
touhu: Vládni ve mně Ty, Pane, vstup i do nezapadlejšího koutku
mého života a mého chtění - to je ono otroctví Bohu, o němž jsme
již několikrát mluvili. Je to neformální, bezvýhradný přístup k
Bohu. Někoho každá forma, která je mu předepsána, připravuje o
schopnost plně se odevzdat, většině lidí však chybí právě forma,
kterou by dali najevo, že to myslí vážně se změnou vlastního
života. Proto formu, jako např. sv. zpověď a přijímání, nemůžeme
odmítat. Vždycky však při každé formě hrozí nebezpečí, že se
většina bude domnívat, že splněním formy už něco provedla.
Zatím se však nic nestalo. Všechny formy, s jejichž obsahem jsme
nebyli řádně seznámeni napřed, ztrácí svůj význam, jako formálně
správný život farizeův.
Zde byste mohli namítnout, že kladu najednou příliš velké
požadavky, když tvrdím, že mne chce Bůh celého. Jistě většině lidí připadne takový požadavek nereálný právě svou nesplnitelností.
Což to není počínání farizeje, když se bije v chrámu v prsa a
předříkává předepsaná slova, jako např. "Bože, v Tobě žiji, v Tobě
umírám, Tvůj jsem živ i mrtev, amen." Co je lepší, říkat taková
silná slova, neuvědomovat si vůbec jejich význam a samozřejmě
je též neplnit, nebo si být na každém kroku vědom toho, co ode
mne chce Bůh a být si vědom své hříšnosti v tom smyslu, že
neplním, co si ode mne žádá? Proč bychom si předstírali, že Bůh
chce ode mne málo, když chce ode mne vše, opravdu mne
celého. Vím, že "tvrdá je taková řeč", kdo však se s ní
nevypořádá, nemůže se stát učedníkem. Co tedy je třeba učinit?
Neresignovat pro svou slabost, jako neresignoval celník, který měl
dobrou vůli stát se lepším a Bohu bližším, ale neměl síly k
uskutečnění tohoto předsevzetí. Co se děje v takových případech?

Člověk se neumí dát cele Bohu, následkem toho se Bůh nemůže
člověku projevit. Posílá mu duchovní dar, nějakou vlastnost, která
nebyla předtím obsahem lidských možností, jako jednu hřivnu
navíc, a jestliže s ní bude dobře hospodařit, ustanoví ho později
správcem nad mnohými dary a konečně nad svou živou
přítomností v něm. Člověk zprvu a dost dlouho nechápe, že
všechno má od Boha, proto neumí a nemůže mu všechno
upřímně odevzdat. Dostane-li však něco, o čem ví, že je od něho,
může to a toho plody odevzdávat, a tak může navázat spojení,
které se brzy stane mocným poutem k věčnosti. To je pravý smysl
duchovních darů a v tomto duchu porozumění je třeba s nimi
zacházet.
Také celník, odešel-li domů ospravedlněn, odnáší si dar,
kterého si jistě brzo všiml. Poznal, že není z něho a proto, i když
nechápal, že všechno má od Boha, začal aspoň s tím novým, co
získal, hospodařit jako s něčím od Boha, třebaže to byla zatím
jedna hřivna, měl možnost se osvědčit, byla mu dána příležitost k
poznání, že má hospodařit se vším jako s půjčeným.
Opět se ukazuje, že nejlepším začátkem je začat považovat
upřímně dosavadní život za nedostačující, za nehodný, odstoupit
od něho a zatoužit po milosti umět žít novým způsobem, Bohu
bližším. Tak necháme v nás pracovat Boží milost a z toho vzejdou
všechny zázraky, kterých bychom sami nikdy nebyli schopni.
Neděle jedenáctá po Svatém duchu
Čtení z I. listu sv. Pavla Apoštola ke Korinťanům XV, 1 - 10:
Bratři! Připomínám vám evangelium, které jsem vám hlásal
a které jste také přijali, v němž i trváte, skrze které také přicházíte
ke spáse, držíte-li se ho, jak jsem vám ho kázal, vyjma, že byste
uvěřili nadarmo. Podal jsem vám zajisté především co jsem také
přijal, že totiž Kristus zemřel za naše hříchy podle Písma, že byl
pohřben a třetího dne vstal podle Písma a že s zjevil Petrovi a
potom dvanácti. Potom se zjevil více než pětistům bratří najednou,
většina z nich žije dosud, někteří však i zesnuli. Potom se zjevil
Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposled pak ze všech, jako
nedonošenému plodu, zjevil se i mně. Vždyť já jsem poslední z
apoštolů, který nejsem hoden nazývat se apoštolem, poněvadž
jsem pronásledoval Boží církev. Ale milostí Boží jsem to, co jsem
a jeho milost ke mně nebyla marná. Pracoval jsem zajisté daleko
více než všichni ostatní, ale to ne já, nýbrž Boží milost se mnou.
Pokračování sv. Evangelia podle Marka VII, 31 - 37:

Za onoho času Pán Ježíš odešel z končin Tyru a přes Sidon
přešel ke Galilejskému moři územím Dekapole. I přivedli k němu
hluchoněmého a prosili jej, aby na něho vložil ruku. Vzal ho tedy
stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, plivl a dotkl se jeho
jazyku, vzhlédl pak k nebi, vzdechl a pravil mu: "Effetha", to
znamená "otevři se". Ihned se mu otevřely uši a pouto jazyka se
rozvázalo, i mluvil správně. Přikázal jim pak, aby o tom nikomu
neříkali, ale čím více jim přikazoval, tím více to rozhlašovali,
nadmíru se divili a říkali: "Dobře všechno učinil, i hluchým vrací
sluch a němým řeč."
Výklad:
Celníku, který byl velkým hříšníkem, byla dána větší milost
než farizeovi, který dodržoval všechna přikázání. Sv. Pavlu byla
dána větší síla k uskutečnění záměrů Ježíšových, než ostatním
apoštolům, ačkoliv pronásledoval církev. Obdobně tomu bylo u
Maří Magdaleny a lotra na kříži. Pán Ježíš si úmyslně hledal
učedníky mezi celníky a publikány, kteří byli proslulí nemravným
životem nebo alespoň protivícím se tehdy uznávanému řádu.
Zkrátka u všech lidí, kteří přestali být spokojeni s dosavadním
způsobem života, který byli schopni celý zavrhnout, odložit jako
nepotřebný, u všech těchto lidí zapůsobila velmi snadno milost
Boží. Pán Ježíš to vyjádřil obrazně, že je větší radost v nebi nad
jedním hříšníkem pokání činícím, než nad devadesáti devíti
spravedlivými. Můžeme dodat, že jen proto je radost nad
obráceným větší, že stačí, aby dosáhl spásy, a proto se
bezvýhradně odevzdává Bohu, kdežto ze snadno pochopitelných
důvodů hříšníci se snáze než oni vzdávají celého světského já,
neobětují jen část ze sebe, ale sebe celé. Vidíme, že klíč k
dosažení milosti Boží je v rukách člověka, že milost přichází tam,
kde odpor vůči sobě je největší a vůbec nepřichází tam, kde záliba
v sobě trvá. Je to všeobecně známá věc a přece se s oblibou
mluví o nevyzpytatelné volbě milosti Boží, zatímco by se každému
mělo říci, za jakých podmínek, ať je spravedlivý nebo
nespravedlivý, tuto milost může získat. Vždyť nejde o nic více než
o to, aby se upřímně vyprázdnil od celého sama sebe, aby ani v
kousku sama sebe nenalezl zalíbení, jak nám to říká lapidárně sv.
Pavel: "Nejsem hoden nazývat se apoštolem" nebo jsem jako
"nedonošený plod". Protože zcela sebe opustil, mohla v něm
působit milost daleko plněji než u těch, kteří si něco ze sebe
ponechali. Obvykle se mylně díváme na výroky sv. Pavla nebo
jiných světců jako na projev velké pokory a potom se vymlouváme,
že nejsme tak pokorní a proto nemáme milost, kterou získali oni.
Něco jiného je však pravda. Nebyla to však jen pouhá pokora, se

kterou se sv. Pavel a jiní světci vyjadřovali o sobě jako o někom
nehodném. Byl to tentýž způsob správného hodnocení sama
sebe, se kterým jsme se v minulém evangeliu setkali již u celníka
a nyní se s ním setkáváme u sv. Pavla. U celníka pocházela z
odporu k dosavadnímu způsobu života, u sv. Pavla kromě toho z
velkého duchovního poznání. U obou toto jiné hodnocení, než jaké
je nám vlastní, se navenek jevilo jako pokora. Pokora však už byla
pouhým následkem nového vnitřního postoje k sobě, ke své
minulosti a k Bohu.
Všem, kteří sténají, že milost Boží k nim nepřichází, ať dělají, co dělají, je třeba říci, že se mají rádi, že se sobě líbí, že se
zcela nedovedou Bohu odevzdat, že po něm touží jen částí svého
já druhá a dokonce ta větší a mocnější část já, si žije sama pro
sebe a nikoliv pro Boha.
Stále se opakující stejná myšlenka, že Kristus zemřel za naše hříchy, kterou jsme si vysvětlili u příležitosti velikonoc, si
zasluhuje pro svou důležitost a všeobecně chybné pochopení
postupné vysvětlení ještě z jiných stran. Nejběžnější, a ovšem
také pravdě nejvzdálenější, vysvětlení spočívá na myšlence, že
lidstvo, počínajíc svým prvotním hříchem v ráji, ustavičně uráželo
a hněvalo Boha, až se Syn jeho nad námi ustrnul a podstoupil potupnou smrt, aby smířil svého Otce. Toto pojetí odpovídá starozákonnímu myšlení nejprostších lidí, kteří se řídili zákonem oko za
oko, zub za zub. Kdo překročil zákon, zasluhuje si trest, avšak
vzniklý dluh může do určité míry zaplatit i následující pokolení,
tedy i jiní než kteří se provinili. Podle tohoto pojetí viny není jiného
smíření než potrestáním, odplatou. Proto Pán Ježíš musel tak
krutě trpět, aby smazal náš dluh. Bůh Otec mu za to přiznal právo,
aby každý, kdo v něho uvěřil, mohl si přivlastnit zásluhu Ježíšovou
a tak být spasen. To je výklad podle následků, podle nichž se
předpokládají příčiny, ovšem chybně. Křesťané totiž neustále byli
svědky toho, jak nám sv. Pavel praví, že lidé byli ospravedlňováni
před Bohem (osvobozováni od břemena duchovní nevědomosti,
od hříchů) tím, že uvěřili v Krista a byli pokřtěni. Pak ovšem se
zmíněný výklad vnucoval jako správný. Na prvý pohled bylo
zřejmo, že nikdo si nezasluhoval svými skutky, co nabyl vírou.
Právě dnes jsme si řekli, že ten, kdo přijal Pánem Ježíšem
nabízenou milost, musel se k ní disponovat. Protože se k ní uměli
lépe disponovat lidé hříšní, nebo prostě sebou opovrhující, usoudilo se z toho, že jejich hříchy Pán Ježíš vykoupil svou
mučednickou smrtí. Jinak by přece bylo velmi nespravedlivé,
kdyby hříšník najednou nejen nejevil sklony k hříchu, ale dokonce
se stal nositelem vyššího náboženského života, nositelem

skutečného soužití s Kristem. Tedy zřejmě Kristus předal
hříšníkovi sílu k jinému způsobu života, spasil ho smírnou cenou
své smrti.
Hlavní chyba tohoto výkladu tkví v nesprávném definování
hříchu. I kdyby se sebepodrobněji stanovilo, co je hříchem jako se
to stalo ve Starém zákoně, nikdy by se nevystihl celý rozsah
hříchu. Naopak, čím podrobněji se definuje hřích, tím nastává
větší nebezpečí, že jeho pravá podstata se ztratí z dohledu pro
množství podrobností před ním postavených. Kromě toho je velmi
pracné registrovat všechny ty nesčetné hříchy a hříšníky, klasifikovat je a horlit proti každému z nich zvlášť, neboť duše, sklíčená
tím bohatým rejstříkem přestupků, ani nepomyslí na to, že by se
mohla stát nevěstou Kristovou. Zůstane pěkně nevědomou a
hříšnou proti vlastní vůli. Co jsme to jen vyvedli, jak jsme se
oddálili od Kristova láskyplného objetí!
Hříšně žít znamená samoúčelně žít pro tento svět a jeho
časné cíle, jako celník, jenže farizeovi, ne tak zcela z jeho viny,
připadaly jeho cíle správné a Bohem uznávané, kdežto celníkovi
se začínaly jeho dosavadní cíle jevit jako špatné a pomohlo mu k
tomu ne zcela přesné hodnocení. Toto hodnocení se stalo u něho
základem k ospravedlnění, onomu k zavržení.
Slovy Kristovými volně: Miluje-li kdo cokoliv více než Boha,
není ho hoden, čili hoden je ho jen ten, kdo ho miluje více než
cokoliv jiného. A proto hříšník není hoden Boha zřejmě, že
hříchem je láska nebo větší sounáležitost s čímkoliv, co není Bůh,
než přímo s Bohem. Každý odchází tam, kam se zařadil svou vůlí!
Ježíš Kristus učil do všech podrobností lásce k Bohu, ukázal, že Bohu je třeba dát bez výhrady celý život. Kdo uskuteční
tuto jeho myšlenku, ten se okamžitě shledává s nekonečnou
milostí Boží, okamžitě přestává být schopen jít cestou hříchu jako
svou vlastní, okamžitě nalézá novou věčnou vlast a pak už jen
stále hlouběji do ní proniká. Nepřítomnost Boha v našem vědomí
se ovšem jeví jako hněv Boží, jenže jím není. S tímto nejhrubším a
nejvulgárnějším pojetím Kristova učení už dnes nevystačíme. Ne
Bůh je odvrácen od nás - nýbrž my od něho. Pán Ježíš nás učil,
jak se obrátit k Bohu. Stačí onu pozornost a onu soustředěnost,
kterou věnujeme svým světským záležitostem, umět převést na
něho a on po pásce této pozornosti přijde do našeho vědomí. To
je velká naděje pro všechny, kteří jsou vůbec chladní v lásce. Ti
mohou přejít na druhý břeh po lávce pozornosti, která je svým
způsobem druhem lásky. Pán Ježíš nás tomu učí také právě v
zázraku dnes čteném v úryvku Markova evangelia.

Bude dobře, když si připomeneme, jaké jsou rozdíly oproti
zázraku uzdravení slepého. Přivádějí mu hluchoněmého. Slepý
mohl křičet, takže Pán Ježíš přišel k němu na jeho volání.
Pozorujeme-li obrácení na víru, jakých jsme dnes svědky, řekli
bychom, že většina z nás není duchovně slepá, nýbrž
hluchoněmá. Můj případ byl např. vyloženě případem
hluchoněmého, ale to vám řeknu až soukromě. Nevoláme po
uzdravení, nemáme představu o tom, co by pro nás znamenalo
uzdravení z naší hluchoty. Proto jsme dotlačeni před Pána Ježíše
okolnostmi, lidmi. Pán Ježíš bere nemocného stranou zástupu.
Uzdravení bezprostředně předchází nějaké vyřazení ze
společnosti. Viz zranění sv. Ignáce z Loyoly před obrácením na
víru. Potom Pán Ježíš vkládá hluchému prsty do uší, tj. vstupuje
do nemocných míst. Viz dotek Kristův, jímž padá sv. Pavel s koně,
na němž jezdil pronásledovat křesťany. Je to dotek mysli na tom
místě, v tom předmětu, v tom argumentu, který dosud umožňoval
člověku, aby se protivil Bohu, tj. žil pro světský cíl. To se však
může dít nikoliv okamžitě, nýbrž člověk se může ocitnout v takové
situaci, že ho přestávají těšit poměry, za nichž žije, a cíle, pro něž
dosud vše podnikal. Skvěle je to vyjádřeno i v podobenství o
marnotratném synu. Dokud je spokojen ve světě, není pro něho
návratu. Až je vyřazen z takových poměrů, v nichž měl zalíbení,
začíná toužit po návratu domů. Na to Pán Ježíš plivá a dotkne se
jazyka němého. Vždycky je nutné, a v tom je podstata milosti Boží,
aby člověk získal od Boha něco navíc, co dosud neměl, něco
dalšího z podstaty Boží. Slina usnadňuje polykání a usnadňuje
trávení. Znamená to, že člověk, který je ve stavu obrácení, je
disponován k tomu, aby zažil, aby vstřebal, aby spojil organicky se
svým vědomím všechno, čeho se mu dostává. První křesťané se
po takovém obrácení cítili naplněni Duchem Svatým. Ve
skutečnosti je to jen přidání něčeho k tomu, co člověk dosud má,
jakoby pouhá slina a už to přináší plný obrat nitra. Kdyby toho bylo
víc než nepatrně, člověk by to nesnesl. Proto je tu srovnání se
slinou.
Pán Ježíš vzhlédl k nebi. Rozhodující bylo, že přítomní
apoštolové věřili, že Bůh sídlí nahoře v nebi, proto obrátil zrak k
nebi, aby naznačil, odkud bere sílu ke svému zázraku. "Vzdechl",
tj. naznačil ono proudění dechu, které je nutné k promluvení. Bůh
Tvůrce, který sedí na pravici Boha Otce, je činnou stránkou Boží,
prožívá s námi všechno, co prožíváme my. Naznačil to
Bartoloměji, když mu prozradil, že věděl, co dělal před chvílí, řekl
to daleko srozumitelněji ve větě: "Cokoliv jste učinili nejmenšímu z
bratří mých, mně jste učinili." A posléze řekl hluchoněmému

"Effetha", tj. otevři se. Je to výraz vůle Boží, aby se stále nové
smysly lidské otevíraly, abychom nezůstali stát tam, kde jsme.
Hluchoněmý nevěnoval zázraku Ježíšovu svou vůli jako
slepec, nýbrž svou pozornost a Pán Ježíš dělal vše, aby vzbudil
jeho pozornost, a aby v něm vzbudil aspoň jakousi představu o
tom, co s ním zamýšlí udělat. Tak se děje dodnes. Základní
předpoklady pro obrácení musí v nás být. Máme přece oči, které
nevidí, uši, které neslyší, hlas, který nemluví co má, ale všechno
to už máme. První vstup do duchovní oblasti je obnovení
duchovních smyslů, jsou to různé dary, které ovšem získává
člověk jen podle potřeby Ducha Svatého, podle vlastní potřeby,
kterou nezná.
Jen ještě jedno upozornění. Výklad dnešního čtení
evangelia nemá potírat myšlenku, že Pán Ježíš je prostředníkem
mezi námi a Otcem, že je mocným přímluvcem, podobně jako
Panna Maria a všichni svatí. Je však někdy nebezpečné pomáhat
si při tomto lidském opisu vnitřní skutečnosti příliš lidským pojetím
věcí, přisuzovat Bohu i nejhorší lidské vlastnosti jako hněv, nebo
rozdělovat Syna a Otce od sebe, jakoby jeden druhého musel
vyhledat a napovídat mu, co má dělat. I takový výklad vystihuje
pravou podstatu věcí, ale jen analogií, a to někdy velmi vzdálenou.
Je rozdíl v tom, vynalézáme-li srovnání my a nalezl-li je Pán Ježíš.
Zvolil obraz dodatečně podle bezobrazného vidění, aby nám je
přiblížil, my však tvoříme obrazy bez pravé znalosti bezobrazného
a nadlidského.
Musíme si počínat opatrně už proto, že potom celá
řada lidí není schopna nás pochopit jinak než doslovně a tím
postaví celý smysl na hlavu.

Neděle dvanáctá po Svatém Duchu
Čtení z 2. listu sv. Pavla ke Korinťanům III, č - 9:
Bratři! Důvěru takovou máme skrze Krista k Bohu. Ne, že
bychom sami od sebe, ale naše schopnost je od Boha. On nás
také uschopnil, abychom byli služebníky nové úmluvy, ne litery,
nýbrž ducha. Neboť litera zabíjí, ale duch oživuje. Jestliže se však
projevila ve slávě služba smrti vrytá literami do kamene, takže
Izraelité nemohli upřít zrak na tvář Mojžíšovu pro lesk jeho tváře,
který pomíjí, oč slavnější bude služba ducha! Neboť jestliže služba
odsouzení byla slavná, ještě daleko více bude překypovat slávou
služba spravedlnosti.

Pokračování sv. Evangelia podle Lukáše X, 23 - 37:
Za onoho času řekl Pán Ježíš svým učedníkům: Blažené
oči, které vidí, co vy vidíte. Neboť pravím vám, že si mnozí proroci
a králové přáli vidět, co vidíte vy a neviděli a slyšet, co vy slyšíte a
neslyšeli". A hle, jeden znalec Zákona povstal a pravil mu,
zkoušeje ho: "Mistře, co mám činit, abych získal život věčný?" Než
on mu řekl: "Co je psáno v zákoně? Jak tam čteš?" On odpověděl:
"Miluj svého Pána Boha celým svým srdcem, celou svou duší,
všemi svými silami a celou svou myslí a svého bližního jako sebe
samého." I řekl mu: "Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš žít."
Ale on, chtěje se ospravedlnit, řekl Ježíšovi: "A kdo je můj bližní?"
Ježíš se ujal slova a pravil: "Jeden člověk sestupoval z
Jeruzaléma do Jericha a upadl mezi lupiče. A ti jej vysvlékli,
poranili a odešli a zanechali ho polomrtvého. Náhodou pak
sestupoval touže cestou jeden kněz, viděl ho sice, ale pominul.
Podobně i Levita přišel k tomu místu a uviděl ho, ale pominul. Ale
když k němu přišel na své cestě jeden Samaritán a viděl ho,
slitoval se. I přistoupil, obvázal rány, nalil oleje a vína, vložil na
svého soumara, dovedl do hostince a pečoval o něj. Druhého dne
pak vyňal dva denáry a dal hostinskému se slovy. "Pečuj o něho a
co vynaložíš nad to, já nahradím, až se vrátím." Který podle tebe z
těchto tří byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?" A on řekl:
"Který mu prokázal milosrdenství." Řekl mu Ježíš: "Jdi a jednej
podobně!"
Výklad:
Svatí apoštolové vděčili Kristu za všechno, čím vynikali nad
ostatní lidi, za svou schopnost kázat a obracet lidi na víru i za
vlastní dokonalejší způsob myšlení a jednání. Tím vlastně sv. Pavel nejvýstižněji definuje duševní stav služebníka nové úmluvy,
služebníka Kristova nebo jak jsme si dříve řekli, otroka Božího.
Všimli jsme si už dříve, jak sv. Pavel vykládá Starý zákon, do jaké
míry je ve svém výkladu vzdálen pouhému ději, pouhému
doslovnému přepisu. Tomu, kdo pozná psané jen rozumem, jen
světlem odraženým, se musí zdát, že si příliš troufá, že přehání,
že překrucuje původní smysl. Sv. Pavel však nečiní nic jiného, než
že vystihuje ducha psaného, aspoň tu část duchovního smyslu
psaného, která svědčí o Kristu a o úkolu sv. Pavla. Z jeho výkladu
je patrno, že události nemají pro něho pouhý historický význam,
význam dějový, nýbrž skrytý význam. Ví při tom dobře, že kdyby
byl odkázán jen na lidský úsudek a na lidský rozum, že by musel
ustrnout u litery, tj. u logického smyslu věty. Nic z toho, co chápe
za a nad tou lidskou rozumovou logikou, není z něho, nýbrž je
svědectvím jeho ustavičného spojení s pramenem vyšší moudrosti

Boží, s Kristem. Jeho výrok "litera zabíjí" je výrok krutý, ale
spravedlivý. Kdokoliv se cítí povolán vykládat věci Boží jen svým
rozumem, i kdyby sebelépe mluvil, neodvede nikoho svým
výkladem z přízemní oblasti rozumu, ponechá ho duchovně
mrtvým, nad to zabije všechno, co je v textu živého ve smyslu
duchovním. Naopak, bude-li v jakékoliv míře, a ta míra nikdy není
absolutní, vykládat z moudrosti Boží, z moci Boží, vnese do
výkladu věčný život. Připravení posluchači ho tam ucítí, chopí se
ho, zasejí ho do sebe, přejdou pomocí jeho ze stavu smrti do
stavu života.
Sv. Apoštol o tom píše velmi výstižně ve skutcích apoštolů,
kap. XI, verš 11 - 17: "A hle, stanuli tři muži u domu, ve kterém
jsem byl, poslaní ke mně z Cezareje. Duch mi řekl, abych neváhal
a šel s nimi. Šlo pak se mnou i těchto šest bratří a vešli jsme do
domu toho muže. Vypravoval nám, jak viděl ve svém domě stát
anděla a že mu řekl: "Pošli do Joppe a přivolej si Šimona, řečeného Petr a ten promluví k tobě slova, jimiž budeš spasen ty i celý
tvůj dům!" Když jsem začal mluvit, padl na ně Duch svatý, jako i na
nás na počátku. Tu jsem si vzpomněl na slova Páně, jak řekl: "Jan
křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým!" Jestliže tedy
Bůh jim dal stejný dar jako i nám, kteří jsme uvěřili v Pána Ježíše
Krista, jak jsem já mohl Bohu zabránit?"
Apoštol svědčí, že všechno, co je navíc oproti pouhému
lidskému, co se vymyká ze stavu duchovní smrti, se děje z moci
Boží, avšak za pomoci Bohem osvícených lidí, nikoliv bez nich.
Anděl dává posílat sv. Petra, nic se nestane bez pomocného
zásahu člověka. Tím máme ve zkratce vyřešen jak spasitelský
úkol Ježíšův, tak i úkol všech jeho následovníků. Kdyby se byl
Kristus, Syn Boží, nestal Ježíšem, synem člověka, nemohl převést
své učedníky do stavu, v němž si uvědomovali Boha. Člověk
nedosáhne svými lidskými možnostmi a schopnostmi Boha ve
stavu nadlidském, nevtěleném. Vtělení Boží a do jisté míry i světci,
jsou prostředníky mezi absolutním a konkrétním. Proto můžeme
bez výhrad říci, že bez vtěleného Boha a bez světců by nebylo
spásy, lidé by natrvalo ztratili kontakt s Bohem. Tato schopnost
Pána Ježíše, převést někoho z duchovní nevědomosti do styku s
Bohem, se lidově interpretovala podle zevního následku tohoto
převedení jako přenesení hříchů z beder hříšníkových na bedra
Kristova, a tím se vysvětlovalo jeho utrpení. Skutečnost je
mnohoznačnější. Litera "vzal naše hříchy na sebe" by mohla též
zabít, kdyby se nevystihl její duch.

Zbývá říci, že světci, kteří už umřeli, také ještě jsou a budou
už navždy, ale jejich vliv na lidstvo je přece jen menší než těch
žijících, protože je už daleko abstraktnější povahy.
V dalším textu sv. Pavel velmi ostře staví rozdíl mezi Starým
a Novým zákonem.
Slovy: "Jestliže se však projevila ve slávě služba smrti vrytá
literami do kamene atd." činí sv. Pavel narážku na události kolem
Mojžíše a hory Sinaj. Tam byl Mojžíšovi Hospodinem předán
přesný zákon, výčet pravidel, jimiž se snaží Židé řídit. Mojžíš
sestoupil s hor s tímto zákonem vrytým Hospodinem do
kamenných desek. Sám pak zářil tak, že na něho nebylo možno
pohlédnout. Taková sláva se na něm projevila když sloužil smrti,
praví sv. Pavel. Je tvrdou pravdou, že když Mojžíš zvěstoval
Židům příkazy Boží v podobě desatera, převážnou většinu jich
odsoudil k duchovní smrti. Dokud Židé neznali zákon, nemohli se
proti němu nikdy provinit. Kromě toho mohli plnit zákon tak, jak to
odstrašujícím způsobem projevil farizej v podobenství z 10. neděle
po sv. Duchu. Tam plnil literu a dokonce zabíjí ducha. A konečně
plnění mravních příkazů nestačí k zachování života, rozuměj
věčného, jak víme z rad, které dal Pán Ježíš mládenci, jenž se ho
ptal, jak má získat život věčný.
Sv. Pavel dále praví: "Oč slavnější bude služba ducha!"
Křesťanství se nespokojuje s plněním litery a chladným plněním
jakýchkoliv příkazů. Kdo si je takto vykládá a kdo je takto plní,
nepochopil, že je to především náboženství lásky. Sv. Pavel
kromě jiného o ní řekl: "Kdybych mluvil jazyky lidskými i
andělskými, ale neměl lásky, jsou 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 chudých a vydal své tělo k spálení, ale
neměl lásky, není mi to k ničemu (I. Kor. XIII, 1 - 3)! Svatý Pavel
radí: "Usilujte o lásku" (I. Kor. XIV, 1).
Sv. Pavel sloužil lásce, kterou mu ztělesňoval Ježíš Kristus
a to byla služba ducha, to nebylo pouhé bezduché plnění příkazů,
pouhé plnění litery zákona. Ježíš Kristus ustavičně dokazoval
slovy i skutky, že plnění zákona lásky přinese lidem daleko větší
spravedlnost než plnění pouhých jiných předpisů a proto mohl sv.
Pavel nazvat svou činnost službou spravedlnosti. Slova sv. Pavla
jsou důležitá i dnes. Bude dobře, když ještě jednou podáme jejich
výklad jako program pro dnešek:

"Jestliže služba odsouzení (smrti) byla slavná, oč slavnější
bude služba ducha!"
Tento verš se dá lehce vysvětlit tak, že se starozákonní Židé drželi litery zákona, což jim znemožňovalo, aby správně pochopili ducha zákona a tím se vlastně odsoudili k duchovní smrti,
neboť pouhým plněním litery ani zdaleka nevyhovovali faktickým
požadavkům Zákona. S tímto výkladem není však možno se
spokojit. Židé chápali Zákon jako řadu mravních příkazů, které
mají plnit, což podle jejich názoru dokonale dostačuje k
bohulibému životu. Kdyby však plnění mravních příkazů
dostačovalo ke spáse, nebyl by Pán Ježíš chtěl od bohatého
mladíka více než jejich plnění. K životu věčnému nestačí plnit
mravní příkazy. Kdo se spokojuje s uskutečňováním mravní
náplně Zákona, odsuzuje se k smrti, tj. tento pozemský život se
mu nestane přechodem do věčného života, nýbrž přechodem ke
smrti. Kdyby byli Židé neznali Zákon, nebyli by mohli být souzeni z
jeho neznalosti, protože však poznávali jen jeho mravní část a jen
té se drželi, sloužili svému odsouzení. A tak se děje dodnes s
každým, kdo plní jen mravní část křesťanství. Miluje-li při tom jen
sebe a tento svět, nepochopil pravého ducha Zákona. Odsuzuje
se svou láskou.
Výklad dnešního evangelia bude učiněn jednou za dvakrát,
protože neděle 17. po sv. Duchu uvádí tentýž text o lásce k Bohu,
avšak z jiného evangelia (Mat. XXIII, 37). V Matoušovi zní text o
lásce k Bohu jednodušeji: "Miluj Pána Boha svého celým svým
srdcem, celou svou duší a celou svou myslí."
Konečně tentýž text u Marka (XII, 32-33): I pravil mu
vykladatel Písma: "Dobře mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jen
jeden Bůh a není jiného kromě něho a že má být milován celým
srdcem, celým rozumem a vší silou a milovat bližního jako sám
sebe, že je větší než všechny zápaly a oběti."
Ze všech tří textů vyplývá jediný smysl lásky, milovat Boha
všemi prostředky, které máme k dispozici, celou bytostí.
Rozebereme si tyto prostředky, poněvadž mnozí nevědí na jakém
stupni jejich láska je a čím je možno ji zdokonalit.
Především o lásku k Bohu je možno a je nutno usilovat. Dále
není možno milovat Boha, kterého nevidíme, nemilujeme-li bližního, kterého vidíme. Čili mělo by se začít se cvikem v lásce k
bližnímu. Nebylo by však správné domnívat se, že láska k Bohu
může nastat teprve tehdy, až nabude dokonalosti v lásce k bližnímu. To bychom k lásce k Bohu nedospěli nikdy. Láska k bližnímu
se může stát dokonalou teprve tehdy, až náš duchovní vývin

postoupí tak daleko, že svým vědomím dokážeme vidět Pána
Ježíše v každém člověku a proměníme službu bližnímu ve službu
jemu v každém tvoru. K tomuto umění, které je více než vědění,
se nelze nutit, nýbrž k němu musíme dospět právě láskou k Bohu
a také jinými prostředky.
Požadavky na lásku k bližnímu, na takovou lásku, která tvoří solidní základnu pro lásku k Bohu, dokonale vyjádřil Pán Ježíš v
podobenství o Samaritánu. Pravověrný Žid, který byl zraněn lupiči,
představuje nepřítele Samaritánů, neboť tito byli považováni za
nepravověrné. Pán Ježíš nacházel v Samaritánech zalíbení,
protože oni nesouhlasili s oním vrcholně formálním plněním povinností vůči Bohu, které neposkytuje prostor pro lásku a které se
vyskytovalo u tehdejších Židů. Nuže, Samaritán se ujímá svého
nepřítele a pečuje o něho jako o svého nejlepšího přítele bez
ohledu na odměnu a uznání a to skutkem, nejen slovem. Používá
při tom oleje, který představuje mírnost a laskavost, ale též prosazování dobra i takovými prostředky, které nejsou vždy příjemné.
Láskou srdcem se myslí láska citová. Stupňuje se vzbuzováním
citů. Kdo umí milovat jedině srdcem, zažívá časté odlivy citu,
suchosti a stěžuje si na nedostatek lásky, ačkoliv ti, kdo jsou
svědky jeho citového vzplanutí, mají opačný dojem, pokud nejsou
svědky po následující depresi. Na nejnižším stupni tohoto druhu
lásky je třeba soustavného podněcování zvnějšku. Jakmile se
takový jedinec dostane na úroveň zázraku v Káni Galilejské, tj.
jakmile se mu otevřou duchovní smysly, dostavují se podněty z
těchto smyslových zdrojů, člověk se stává relativně nezávislým od
zevních podnětů, projevuje větší stálost v lásce. Ale i tehdy nastávají ustavičné odlivy a přílivy. Nejsou regulovatelné jeho vůlí,
protože se na této úrovni nevyzná v zákonitosti vnitřních dějů a
také se ani nesnaží, aby něco takového zkoumal. Poznání pokulhává za velikostí citu. Světci, kteří milovali Boha celým srdcem,
zažívali jak velmi vznešená vytržení a extaze, jak četná vidění a
doteky, tak i krutá pronásledování ďáblem. Tvrdě platili za nerovnováhu mezi stupněm a způsobem lásky a stupněm poznání.
Láska srdcem trvale nespojuje, protože bere sílu jen z citové
stránky člověka, zatímco ostatní jeho mohutnosti opouští jako
nepoužitelné. Tyto zahálející složky, jako rozum, paměť a
podvědomí, se nedají nadlouho umlčet, mají svůj vlastní život
neoddělitelný od citu, ruší tu složku, která je předstihla, která
vybočila z jejich řady, strhávají ji dříve nebo později zpět na svou
úroveň duchovní nevědomosti.
Proto nám Bible radí, abychom milovali celou svou duší
nebo celým rozumem a veškerou silou. Pravá láska k Bohu není

záležitostí citu, nýbrž věcí vůle. I rozum má spolurozhodovat o
tom, zda chceme i nechceme milovat Boha. Jedině proto jej od
začátku této Postily přesvědčujeme, že je vhodné, aby se člověk
rozhodl sloužit Bohu, aby nesloužil dvěma pánům, aby miloval
Boha více než kohokoliv jiného, prostě, přesvědčujeme ho všemi
Ježíšovými argumenty, aby uznal, že lidský život má mít věčný
smysl a že se člověk nemá topit ve chvilkových zájmech a
starostech. Aby člověk tuto stálost osvědčil, musí mít trvalý poměr
k Bohu jako k věčnému Otci, nebo ke svému věčnému Vůdci,
nebo ke svému dobrému Pastýři, nebo k věčnému Dárci,
Smilovateli, Osvětiteli atd., podle osobního založení a podle míry
duchovního poznání. Tento poměr nesmí být závislý na
stoupajících nebo klesajících citech a na stále se měnící životní
situaci. Lidská vůle může trvale přispívat k tomu, aby člověk
soustavně sbíral nové a nové argumenty, kterými by posiloval
svoje přesvědčení a rozhodnutí, aby nenechával v sobě zhasnout
jednou rozdmychaný plamínek příchylnosti k věčné podstatě.
Dvěma nejmocnějšími prameny ustálenosti lidské mysli ve
zmíněném smyslu je
1. ustavičná snaha, aby se člověk přiblížil vůli Boží tak, jak ji
svými poučkami vyjádřil Pán Ježíš, tj. aby žil podle vůle Boží a řídil
se jeho radami,
2. aby co nejdříve získal opravdové odpuštění hříchů, tj. aby
se uschopnil k přijetí takové míry milosti, že by u něho došlo k
přestavbě všech hodnot. Avšak ani tehdy, když člověk získá
odpuštění hříchů, tj. kdy se stane poměrně nezávislým na
dosavadních poutech, která mu nedovolovala upřímně a veškerou
silou sloužit nebo dokonce otročit Bohu, ani tehdy nesmí polevit v
ostražitosti a snaze, aby se dál přiblížil věčným normám.
Kdo nepřijal milost odpuštění hříchů, má daleko těžší cestu
než ten, kdo ji má. Tato milost je připravena opravdu pro každého.
Nepodezřívejme Pána Ježíše ze lži, když pravil: "Pojďte ke mně
všichni!" Disponovat se k této milosti je možno jen když jednáme
vůči Bohu jako malé, důvěřivé děti, vrhneme-li se do jeho náruče
jako dítě do náruče matčiny, bez výhrad dospělých lidí, opravdu
tak, jak se praví v tomto evangeliu: S celým srdcem, celou svou
duší, všemi svými silami a celou svou myslí. Taková důvěra vůči
Bohu se ovšem nedociluje tak snadno jako důvěra dítěte vůči
matce, protože člověk nevidí před sebou Otce, svou věčnou
Matku, avšak, bude-li trvale chtít se s Bohem sejít a učiní-li pro to
všechno, co je v jeho silách, připraví toto setkání ve své duši a
dojde k němu nečekaně, v pravý čas, neboť také se strany Boží se
dějí přípravy na návrat marnotratného syna.

Nedovede-li si někdo vysvětlit, proč jeho, třeba poctivé,
přípravy pro přijetí milosti a odpuštění hříchů trvají roky, nechť si
vzpomene na požadavek Pána Ježíše, který zaručeně dosud
neplnil, aby nedoorával pole a šel za ním, aby nepohřbíval mrtvého, ale šel hned za ním, aby rozdal všechno co má chudým a
následoval ho. Jinými slovy, aby dokázal bezvýhradně, celým
srdcem, celou duší, veškerým rozumem a silou milovat Boha.
Dospěje-li dítě k okamžiku, kdy pro ně neexistuje nic než náruč
matčina, vrhne se do ní a věřte, že matka mu v tom bránit nebude.
Nový zákon nám ukazuje mnoho takových příkladů, kdy a jak
takový okamžik nastává v lidském životě. Zacheus zapomíná na
svou důstojnost a leze na strom, aby spatřil Pána Ježíše, Maří
Magdalena přichází s hořkým pláčem nad dosavadním životem,
rybáři odcházejí od svých sítí a rodin, malomocný velebí Boha,
slepý křičí u cesty a Pán Ježíš slibuje a plní: "Dnes budu s tebou
jíst", nebo "odpouštějí se tobě hříchy", "budeš rybářem lidí", "jsi
zdráv" atd.
Není rozhodující, kterým způsobem se stanete učedníky
Kristovými, ale vždycky to musíte učinit upřímně, bez výhrad, že
ještě napřed tohle, nebo tamto. Kdo stále nachází takové výhrady,
neplní nejdůležitější příkaz lásky a nesmí se divit, že Bůh, který
všechno zná a správně rozsuzuje o stavu mysli a dobré vůle
každého z nás, neosvobozuje nikoho, kdo nechce být svobodný.
Náladovost a nedostatek lásky na straně Boží není. Jen u nás
jsou tyto nedostatky. Kéž bychom si neřekli: "Tvrdá je tato řeč, kdo
ji má poslouchat." Nýbrž: "Upřímné je jeho pozvání, přelaskavý je
můj Pán, kéž jsem hoden jeho milosti a lásky!"

Neděle třináctá po Svatém Duchu
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola ke Galaťanům III, 16 - 22:
Bratři! Zaslíbení byla dána Abrahamovi a jeho potomkům.
Nepraví se "a potomkům", jako u mnohých, nýbrž jako o jednom: "
A tvému potomku" a to je Kristus. Říkám tím toto: Zákon, který byl
dán po čtyřech stech třiceti letech, neruší právoplatně Boží
nařízení, takže by zmařil zaslíbení. Neboť jestliže dědictví je na
základě Zákona, již by to nebylo na základě zaslíbení. Než Bůh
obdařil Abrahama skrze zaslíbení. K čemu tedy Zákon? Byl přidán
pro poklesky, dokud nepřijde ten potomek, kterému platilo
zaslíbení, byl prohlížen skrze anděly rukama prostředníka,
prostředník však není, je-li jen jedna strana, Bůh ale jest jeden.
Zákon je tedy proti Božím slibům? Jistě ne! Neboť kdyby byl dán

Zákon, který by byl schopen oživit, spravedlnost by byla ze
Zákona. Ale Písmo uzavřelo všechno pod hřích, aby zaslíbení se
dostalo vírou v Ježíše Krista těm, kdo věří.
Pokračování sv. Evangelia podle Lukáše XVII, 11 - 19:
Za onoho času, když se Ježíš ubíral do Jeruzaléma, šel po
hranicích mezi Samařskem a Galilejí. Když vcházel do jedné
vesnice, šlo proti němu deset malomocných. Opodál se zastavili a
zvolali: "Ježíši, mistře, slituj se nad námi!" Když je spatřil, řekl jim:
"Jděte, ukažte se kněžím!" A zatím, co šli, byli očistěni. Jeden z
nich, sotva zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se a hlasitě velebil
Boha, padl mu k nohám a děkoval, a to byl Samaritán. Ježíš na to
řekl: "Což jich nebylo očistěno deset? A kde je těch devět? Nikdo
se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal čest Bohu, kromě tohoto
cizince?" A řekl mu: "Vstaň a jdi, víra tvá tě uzdravila."
Výklad:
Sv. Pavel se zajisté mezi Židy setkával velmi často s tvrzením, že jim netřeba Pána Ježíše, když mají zákon daný Mojžíšovi
Bohem. Sv. Pavel však viděl, že nestačí plnit Zákon, nýbrž je třeba
věřit v živého Boha. Strohý Zákon spíše jen upozorňoval na to, co
se nemá dělat, obracel pozornost na hřích, plně zaměstnával Židy,
kteří zaměnili plnění Zákona za cestu k Bohu, všechnu svou vůli
vyčerpávali plněním různých předpisů a chyběla jim potom láska.
Sv. Pavel velmi správně poznával, že i nejdokonalejší plnění
Zákona člověka nepřivádí do království nebeského, ovšem tak
krutě to svým soukmenovcům říci nemohl,, protože by ho považovali za odrodilce, za rušitele Zákona a tím by přestal mít na ně
vliv. Proto mistrně obhajuje přednost zaslíbení daného Abrahamovi třistapadesát let před předáním Zákona Mojžíšovi. Je to
vlastně vysvětlení důležité role milosti Boží. Abraham našel milost
u Boha a tatáž milost se ztělesnila v Pánu Ježíši. V tom smyslu byl
přímým pokračovatelem Abrahamovým, byl hlasatelem milosti.
Tento postoj vyplývá ze všech činů Pána Ježíše. Smilovává
se nad hříšníky, smilovává se nad nemocnými a nad rodiči, kteří
oplakávají své děti.
Tentokrát se smilovává nad deseti malomocnými.
Malomocní uvěřili v moc Pána Ježíše uzdravovat. Jediná tato víra
stačila k tomu, aby byli zdrávi. Pán Ježíš nepožadoval na nich,
aby se napřed zbavili hříchů, nebo činili pokání. Nekladl jim žádné
podmínky. Je-li odstranění chorob také výrazem určitého
prominutí, pak jim odpustil jejich vinu, protože uvěřili v jeho moc je

uzdravit. Víra v moc Boží je nejužitečnější stránkou víry. Pouhá
víra v existenci Boží je neplodná a nedostačující, nepřivodí v
člověku radikální změnu k lepšímu. Ovšem, víra malomocných
byla snadno dosažitelná. Byli současníky Ježíšovými, slyšeli o
jeho divech a možná viděli jím uzdravené lidi.
Pán Ježíš však nechválí jen jeho víru, ale především jeho
vděčnost. Tato vlastnost přivádí Samaritána zpět k Ježíši. Hlasitě
velebí Boha a padá Pánu Ježíši k nohám. Kdyby jste si teď přečetli pojednání ze Starého zákona, kde mluví Hospodin k
Abrahamovi a činí mu zaslíbení, zjistili byste, jaká je tu podobnost
(skrytá)
zemi
zaslíbeným
Ježíšovým
Samaritánovi
a
Hospodinovým Abrahámovi. Oba vnitřně pociťují a zažívají
obrovskou moc Boží, oba se vrhají k zemi a děkují. Tím chtěl Pán
Ježíš dát základní radu všem, kteří nastoupili cestu milosti, že
mohou na ní pokračovat, jen když zachovají Bohu vděčnost
spojenou s bezmeznou vírou v jeho láskyplnou moc. Kdo dokáže
být vděčný i za málo, ten je ustanoven správcem mnohé milosti a
nikdy není opuštěn.
Další zajímavost při tomto zázraku je v tom, že Pán Ježíš
tentokrát posílá malomocné, aby se ukázali kněžím, zatímco jindy
zakazuje uzdravenému, aby mluvil o zázraku. Snad proto, že
najednou uzdravil deset, že to nemohlo být ospravedlněním ze
Zákona, nýbrž z milosti víry. Vzkázal vlastně kněžím, jak důležité
je v něj uvěřit, jak tato víra odstraňuje překážky ze života lidí, jak
činí lidi čisté. Ovšem, musí to být víra živá. Taková víra přivedla
malomocné až na dohled Ježíšův. Je tu další poučení o víře. Víra,
která nepřivádí člověka k Bohu, nepřibližuje Boží milost,
neuzdravuje ani ze hříchu. Pravá víra má povahu nepřekonatelného puzení jít se dát vyléčit Bohem, jeho mocí. Dovede-li
člověka až tam, a dojde-li k uzdravení, pak nastává, bohužel, to,
co se stalo v citované události. Z deseti projevil vděčnost jen
jeden. Ostatní pouze poslechli Pána Ježíše a šli se ukázat kněžím. Byli pouze zvyklí plnit Zákon. Tím se další jejich vývoj
zastavil. Tak to dopadá i dnes na cestě víry. Většina lidí, kteří
uvěřili, cítí se uzdravena a nejde za Kristem dál, přešlapuje na
místě, nanejvýš se ukazuje lidem, že je věřící a že nad něj není.
Avšak pravý opak je pravdou. Není nad Boha, který dotyčnému
dal milost víry, která nikdy není předností osobní, nýbrž
zaslíbením, podobným, jako bylo dáno Abrahamovi. Jestliže pak si
člověk neváží tohoto zaslíbení a obrací oči více k sobě než k
Bohu, nastoupí místo zaslíbení Zákon, kruté trestání každého
prohřešku, zledovatění lidského srdce, nebo se takový člověk
podobá Lotově ženě proměněné v solný sloup za to, že se obrátila

tváří k hříšnému městu. Chce se na člověku, aby se nadobro
rozloučil s dosavadním středem svého života. Nestačí jen
nehřešit, ale najít nový aktivní střed svého života - lásku a s ní i
milost Boží. Takové vyvedl Abraham ze Sodomy, takové vyvádí
Kristus ze smrti. V dnešním evangeliu můžeme také vyčíst jemný
pokyn Kristův, jak máme používat darů, které dostáváme od Boha
navíc. Zdraví, kterého se dostalo malomocným, bylo přece něčím
víc, protože za tehdejších znalostí bylo malomocenství
nevyléčitelnou nemocí, právě jako za dnešních poměrů nám
připadá nemožné přestat být duchovně nevědomý, tj. nabýt
přímého styku s Bohem. Získá-li někdo, např. dar léčení, dar
slova, proroctví atd., může se s ním ukázat jiným lidem. Pán Ježíš
opravdu svůj příkaz "ukažte se kněžím" myslel tak, aby pomohl
kněžím k víře v něho. Čili člověk může také darem jen pomáhat,
ukazovat se jím a může to považovat dokonce za splnění svého
úkolu. Vždyť Pán Ježíš řekl jasně "ukažte se". Je jisté, že nečekal
ani takovou vděčnost, jakou projevil jeden jediný z deseti. Svou
chválou tohoto jediného však prozradil, že nejlepší je dělat něco,
co není obsaženo v samotném příkazu "ukažte se", ale co by měl
vděčný člověk sám vědět. Pán Ježíš nám ukazuje, že si nejvíce
cení to, co člověk vloží do díla vlastního, lidského, přirozeného, že
k darované hřivně něco svého přidá a to vrátí. Tato myšlenka se u
něho pořád vrací. Jinými slovy dar od Boha má být především
dokonalejším poutem s ním a jestliže obdarovaný nepomyslí, nebo
zapomíná na zdokonalení tohoto pouta pomocí přijatého daru,
platí na něj povzdech Ježíšův "zdalipak jich nebylo deset
uzdraveno". Je důležité si tohoto faktu povšimnout, neboť všichni,
kteří se z vděčnosti především nevracejí k Bohu, nýbrž jen se s
darem ukazují, ustanou při nejlepším na jeho úrovni, neboť
zaměnili žití z Boha, ke kterému jim měl dar dopomoci, za žití z
daru.

Neděle čtrnáctá po Svatém Duchu
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola ke Galaťanům V, 16 - 24:
Bratři! Žijte duchovně a nebudete ukájet žádost těla. Tělo
totiž žádostivé proti duchu, duch zase proti tělu, ti dva jsou totiž
proti sobě, abyste nečinili, co byste chtěli. Jste-li však vedeni
duchem, nejste pod Zákonem. Skutky těla jsou však patrné: Je to
smilství,
nečistota,
chlípnost,
modloslužba,
čarodějství,
nepřátelství, sváry, opilství, vraždy, nestřídmost a věci jim
podobné. A to vám předpovídám, jak jsem již předpověděl: Kdo

činí takové věci, nedojde Božího království. Ale plodem ducha
jest: Láska, radost, pokoj, shovívavost, dobrotivost, dobrota,
věrnost, tichost, zdrženlivost. Proti takovým věcem není Zákon. Ti
však, kteří jsou Krista Ježíše, ukřižovali své tělo s jeho vášněmi a
žádostmi.
Pokračování sv. Evangelia podle Matouše VI, 24 - 33:
Za onoho času řekl Ježíš svým učedníkům: "Nikdo nemůže
sloužit dvěma pánům. Neboť buď bude jednoho nenávidět a
druhého milovat, nebo k jednomu přilne a druhým pohrdne.
Nemůžeme sloužit Bohu a mamonu. Proto vám pravím: Nestarejte
se příliš o svůj život, co budete jíst nebo co budete pít, ani o své
tělo, čím se budete odívat. Což není život víc než pokrm a tělo víc
než oděv? Pohleďte na nebeské ptáky, nesejí, ani nežnou, ani
neshromažďují do stodol a váš nebeský Otec je krmí. Což nejste
cennější než oni? Kdopak z vás může svou starostlivostí přidat ke
své postavě jediný loket? A proč se příliš staráte o šat? Sledujte
polní lilie, jak rostou, nepracují ani nepředou. Ale pravím vám: Ani
Šalamoun v celé své nádheře nebyl oděn jako jedna z nich.
Jestliže Bůh tak odívá polní trávu, která dnes je a zítra se hází do
pece, neoděje tím spíše vás, lidé malověrní? Nesmíte být proto
příliš starostliví a říkat: Co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo
čím se budeme odívat? Neboť to všechno vyhledávají pohané. Ví
zajisté váš nebeský Otec, že to potřebujete. Především hledejte
království Boží a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno."
Výklad:
Výrok sv. Pavla, že tělo se svými žádostmi se protiví přání
ducha a naopak, spolu s obdobnými výroky téhož apoštola a spolu
s pochopením, jehož byli křesťané schopni, vedl ty nejrozhodnější
následovníky k velkým postům, odříkáním, mnišství, k odchodu na
poušť, ba často k hroznému sebetrýznění, k němuž přistupovala
velká pokušení, která od dob prvního velkého poustevníka, sv.
Antonína, až po pronásledování ďáblem současných mnichů a
mnišek byla téměř nedílnou součástí cesty označené rozporem
mezi duchem a tělem.
Není sporu o tom, že sv. Pavel má pravdu a že jím
naznačený rozpor existuje, avšak nemusel by se ani zdaleka tak
dramaticky vyhrotit, např. v pronásledování ďáblem, nebo v
dočasnou posedlost, kdyby lidé tomuto rozporu správně rozuměli
a zařídili se podle tohoto pochopení. Snažme se o hlubší
pochopení tohoto sváru.
Tělo je branou ve dvojím smyslu. V prvém smyslu je to
brána, kterou vstupuje do života ve světě nesmrtelná duše a s ní

Bůh. Oba zde na světě zakládají svůj dočasný stánek a skrze tkáň
mozku, skrze nervovou soustavu, skrz buňky těla prozařují do
světa. Nám se to jeví jako určitá míra inteligence a životnosti.
Protože jak Bůh, tak nesmrtelná duše, jsou neomezení, chtějí-li se
projevit v omezeném, musí pomocí těla a jeho schopností vytvořit
omezený rozsah svých možností. Právě tělo je schopno klást
odpor nekonečnému, takže využívá a přijímá z něho jen část.
Ostatní zůstává u Boha. Tělo je transformátorem nekonečné
energie a inteligence v konečnu a tím je zároveň odsouzeno k
zániku. Tělo je sítí postavenou na určité napětí boží energie.
Vyžaduje si údržbu, aby mohlo vést energii - a touto údržbou je
dýchání, přijímání potravy, pití, výcvik v používání tělesných a
duševních vlastností - a potřebuje energii samu a tou není nic z
toho, co přijímáme vědomě ze světa. Je to život přicházející od
Boha, jeho uvědomovací síla. Život, přicházející od Boha, má
vždycky povahu jemného, smysly nepostřehnutelného proudu,
který je nám patrný jen tehdy, když je zapřažen do tělesné káry.
Kdybychom tělo neživili tělesnou stravou, pitím a vzduchem, život
by se z tělesných kolejí ztratil a odešel by zase do své nehmotné
nekonečnosti. Tělo je vodičem části Božího života a je třeba stále
obnovovat jeho hmotnou substanci. Tak tiše vstoupit do našeho
těla, tak nepozorovatelně se v něm nacházet, v tom je velké
pokušení se strany Boží ("Neuvěď nás v pokušení"), abychom ze
života v těle učinili střed svých zájmů. Stane-li se to, jednáme proti
záměrům Ducha, který do nás nevstoupil proto, abychom si ho
přivlastnili, nýbrž abychom těla použili jako brány do věčného
života.
V druhém smyslu je tělo brána, kterou ta část Božského
života, která se do nás vtělila, opět se vrací do věčného života. To
je touha Ducha a proti ní stojí zřejmě touha těla, vyžít se zcela jen
v zevním dočasném světě a na nic věčného nepomyslet. Zdá se
nepochopitelné, proč Duch Boží sestoupil do lidského těla a sídlil
v něm po dobu lidského života a pak se zase odebral do nekonečna. Nahlížíme-li na lidskou existenci jako na něco odděleného
od existence všech ostatních tvorů, od existence celého vesmíru,
pak je to nepochopitelné. Jsme-li však my, lidé, jedním z článků
řetězu příčin existence vesmíru, a to nikoliv článkem prvním, jak je
všem zřejmo, pak si musíme přiznat, že není možno porozumět
existenci lidství, neporozumíme-li příčinám existence dřívějších
článků. Nechceme-li se pouštět do náhodných úvah, stačí, když si
řekneme, že jsme jakýmsi oděvem části nekonečného Boha.
Představme si, že naše nesmrtelná duše přišla na břeh
nekonečného oceánu Božství a nachytala do láhve, do našeho
těla, něco málo vody oceánu. Nevyňala však láhev z moře, ale

nechává ji tam po celý čas našeho života na zemi odzátkovánu,
aby mohl oceán do ní proudit a teprve na konci našeho života ji
vytahuje z vody a vylévá. Mezitím čeká na možnost, že lahví
nebude protékat jen voda oceánu, ale že se v ní zjeví sám král
moře a pozve ji do svého království. Toto je záměr Boží v těle,
proti tomu stojí záměry nevědomého člověka, podrobeného
požadavkům těla. Tento záměr Boží nadmíru jasně ukázal Pán
Ježíš svým životem a zmrtvýchvstáním. Kdo si všímá jen vnějšího
smyslu života, ten nemůže ve svém těle povstat z mrtvých. Sv.
Pavel si přeje zcela v duchu příkladu svého mistra, abychom
ukřižovali své tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Jen tak můžeme
povstat z mrtvých. Tak také pochopili příklad Kristův všichni mniši
poustevníci. Je to pochopení správné, ale neúplné. Vášněmi a
neřestmi se člověk nejvíce spoutává se světem, s dočasným
životem, pomocí nich nejsnáze z této střepiny celkového života
dělá život celý, prodává život věčný za život dočasný, odmítá
vstoupit branou svého těla do věčného života, platí, aniž si je toho
vědom, za chvilkovou rozkoš a dočasné blaho neúměrnou cenu.
Až potud mají mniši a poustevníci pravdu. Podívejme se však na
jejich život zblízka. Málokteří z nich prošli branou svého těla do
věčného života. Většina z nich vyčerpala všechny své síly v boji s
vášněmi. Věnovala se jim vlastně svou pozorností více než cíli,
který jim utíkal z dohledu. Mnozí přijali za správnou tézi, že napřed
musí dosáhnout vrcholu asketického života a teprve pak budou
moci pomýšlet na cestu mystickou, tj. na vědomé spojení s
Bohem. Jestliže byli dosti soudní, dal by se tento postup přeložit
do rozumné řeči takto: Jestliže chtěli napřed dosáhnout vrcholu
asketické dokonalosti bez současně postupujícího a dovršujícího
se spojení s Bohem, zamítali vlastně ve své první části cesty
(asketické) právě tu vrcholnou milost Boží, bez níž není možno
dosáhnout dokonalosti na žádném poli lidského snažení, tedy ani
v askezi. Proto jich většina ztroskotala. Správný postup je jen
jediný: Ať jsi jakýkoliv, odvaž se přiblížit ke Kristu a spojit se s ním!
Kdyby byl setník, který si byl vědom své nehodnosti, nepřišel ke
Kristu a nepožádal jej o uzdravení svého služebníka, byl by jeho
služebník zemřel. Opět opakuji, že Pán Ježíš vybízel i ženu
Samaritánku, která měla pět mužů, aby si od něho přála mít vodu
živou, která pomáhá do věčného života. Všechna uzdravení, jak z
nemocí, tak ze hříchů, provedl Pán Ježíš buď proto, že byl o to
nemocnými požádán, nebo proto, že šel kolem nemocného a
zželelo se mu ho. A tyto dvě možnosti trvají až dodnes: Buď se
odvážíme jít za Kristem hned, bez zábran, bez pohledu zpět na
svou malost a nehodnost, nebo nás jeho milost potká. Jak však
můžeme vědět, že se přihodí tato druhá věc? Proto bychom

neměli počítat s milostí a láskou Boží jen tehdy, až si ji zasloužíme
- to nebude beztak nikdy - nýbrž v každém případě si počínat jako
sv. Terezie, když našla obrázek Samaritánky a Ježíše u studny.
Pomyslil si, že nabídl-li milost svou i tak nehodné bytosti, proč by ji
neměl připravenu i pro ni. Tato myšlenka ji vedla po celý život.
Byla to obdoba myšlenky sv. Augustina: "Mohli jiní, mohly jiné,
proč ne ty, Augustine?"
Je správné bojovat proti neřestem a vášním, ale je též třeba
nikdy nezapomínat na smysl tohoto boje, nikdy ani na chvíli
neztrácet z mysli cíl duchovního života. Nepřibližovat se k Bohu
jen se svými hříchy, nýbrž se svou touhou po životě s ním.
Obáváme-li se hříchu zítřka, pak se proviňujeme proti duchu Ježíšova požadavku, abychom nebyli příliš starostliví.
Splnit požadavek Pavlův po ukřižování těla, lze jen po splnění požadavku ukřižování lidského ducha milujícího jen sebe.
Bylo by dobře seznámit se při této příležitosti s tím, co
nazývají katolíci působením ďábla při rozhodujících bojích asketiků o čistotu a věrnost Bohu. Opírám se o několik pramenů, především o Parschův "Das Jahr des Heiles", díl III., str. 175 a
Schikorova "Naše světla", str. 47.
Ze všech mnichů a poustevníků je nejznámější život sv.
Antonína Velikého, poustevníka a opata, pro houževnatý a trvalý
boj s ďáblem. Antonín Veliký se narodil r. 251 v Komě v severním
Egyptě. Pomáhal se svou sestrou rodičům v hospodářství. Rodiče
brzo zemřeli a Antonín se musel starat o hospodaření a osiřelou
sestru. Když bylo Antonínovi asi dvacet let, slyšel v neděli při
bohoslužbách slova evangelia: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej
co máš a dej chudým a budeš mít poklad v nebi, a pojď a následuj
mne!" (Matouš XIX, 21) Přesně tak hned učinil, jenom něco peněz
si podržel ještě pro sebe a mladičkou sestru. Když pak zase slyšel
v evangeliu slova Páně: "Nepečujte úzkostlivě o zítřek" (Matouš
VI, 34), rozdal i zbytek svého majetku, určitou část dal své sestře
a začal o samotě vést život v přímém sebezáporu.
Jeho cesta je cestou slepé poslušnosti, postavené na
nadpřirozené víře. Byl si pamětliv i slov apoštola Pavla: "Nechce-li
kdo pracovat, ať nejí (II Soluň III, 10). Proto pletl rohožky. Části
výdělku užil ke své výživě, zbytek rozdal hned chudým. Při tom se
neustále modlil podle slov evangelistových: "Třeba se vždycky
modlit a neustávat" (Luk. XVIII, 1). Zřejmě nebyl poučen o
nějakém druhu vnitřní modlitby, poněvadž o tom není nic psáno v
Písmu. Jen čítal v Písmu a rozjímal po vzoru okolních poustevníků.

Zlý duch, jak nám praví jeho životopisy, ho nejednou, pln
nenávisti, pokoušel, avšak Antonín porážel ďábla pokornou
modlitbou, postem a myšlenkou na poslední věci.
Jednou však na něj zlý duch udělal zvláště silný útok. Antonín zůstal pevný a volal hlasitě: Zde jsem já, já Antonín, neuhýbám vašim ranám, neboť i když mi jich vyplatíte ještě více, nic
mne neodloučí od lásky Kristovy." Pak zapěl: "Kdyby proti mně vytáhl celý voj, nezastrašilo by se mé srdce." Zlý nepřítel však ještě
zmnožil své útoky. Antonín zůstal pevný. Pán však nezapomněl na
těžce bojujícího Antonína a přišel mu na pomoc. Střecha se
rozstoupila a jí prostoupil paprsek světla. Démoni zmizeli, tělesné
bolesti ustaly a dům měl opět své dřívější staré vzezření. Antonín
si uvědomoval pomoc, oddechl si, vzpamatoval se a zeptal se
světelného zjevu: "Kdes byl? Proč jsi se neobjevil na začátku,
abys utišil mé bolesti?" a hlas mu řekl: "Byl jsem tu, Antoníne, ale
čekal jsem, abych viděl tvůj boj. Jelikož jsi odolal a nepodlehl,
budu ti stále pomáhat a tvou pověst budu šířit." Když Antonín
uslyšel tato slova, zdvihl se a modlil se, a byl posílen, že cítil více
tělesné síly, než kolik jí měl před bojem.
Je to vzor boje proti vlastnímu nižšímu já, které se Antonín
rozhodl opustit v plné jeho síle, ještě ničím neoslabené. Kdo toto
neučiní, ani se nedozví, koho byl dosud poslušen a proč měl od
"zlého nepřítele" pokoj. Rozhodnutím jít za láskou Boží začal v
sobě Antonín vytvářet nový živý střed svého vědomí, kterým tíhnul
k Bohu. Toto vědomí však nedokázalo hned prorazit do přítomnosti Boží, protože bylo spojeno nerozlučně s nižší částí jeho
lidské bytosti, nyní už zlým nepřítelem. Tento nepřítel se dokonce
dokáže vybavit z člověka a všelijak ho trýznit, takže zlo přichází
zdánlivě jen zvnějška. V tomto klamu byli ponecháni všichni
bojovníci se Satanem, poněvadž by byli jinak boj nepochopili a
nemohli by ho ani tedy rozhodnout ve prospěch lepšího já.
Povšimli jste si, jak se sv. Antonín vědomě opíral o své lepší já,
když volal: "Zde jsem já, já Antonín!" Je to projev značné duchovní
nevědomosti, ale zároveň veliké odhodlanosti a opravdovosti. Sv.
Antonín sebe ztotožňoval s tělem a proto musel bojovat sám.
Teprve až rány, které utržil, byly tak silné, že se svým vědomím
odešel ze sebe, jeho víra v Boha na nebi, tj. nahoře, způsobila, že
viděl světlo přicházet shora, jakoby proraženou střechou, která po
ukončení zjevu se ukázala být neporušenou. Doufám, že jste při
této příležitosti rozeznali funkci nižšího já - nepřítele, lepšího já, se
kterým se sv. Antonín ztotožňoval ve své vůli a Božské já, se
kterým se mohl setkat jedině tehdy, když opustil obojí předešlé já.
Kdybychom toto chtěli vyjádřit hodně drasticky, řekli bychom,

pokud jsme světští, nechává nás ďábel na pokoji, protože jsme se
ztotožnili s ďáblem, jsme jím. Jakmile vyjádříme lepší já, musí toto
já vybojovat své místo proti starému světskému já. nakonec i toto
nové já musí být ukřižováno, protože se nikdy nemůže ztotožnit s
Bohem, nýbrž musí mu podstoupit místo. Celý vzestup vypadá
tak, že napřed přijde pokušení ďáblem na poušti - boj starého a
nového já a nakonec ukřižování nového já právě jak to ukázal Pán
Ježíš. Jaký byl rozdíl mezi pokušením Páně na poušti a mezi
pokušením sv. Antonína? Pán Ježíš neztotožňoval sebe s tělem,
ani s lepším lidským já. Proto jej ďábel nemohl tlouci a nemohl se
jej ani dotknouti. Pán Ježíš čerpal sílu jedině z Boha, neodvolal se
na svoji osobní schopnost. Asketové, protože neuskutečnili včas
toto napojení na své božské já, ztotožněné s Bohem, neuměli
účinně ďáblu odporovati. Člověk zaujatý proti Bohu bojoval s
člověkem zaujatým pro Boha. To byl a bude vždycky zápas dvou
rovnocenných partnerů - soupeřů, pokud se člověk nakonec přece
jen neopře o Boha. Takovým násilným způsobem se učí asketa
uvnitřnění a spojení s Bohem, ke kterému se mylně ještě necítí
povolán. Jaké klikaté a nebezpečné cesty k Bohu tu lidé provádějí.
Kdyby se učili včas vstupovati do přítomnosti Boží, odpadly by
všechny ty kruté zápasy, poněvadž by se svou vůlí a myslí
odstoupili od všeho lidského, ve kterém jedině působí dobré a zlé
mocnosti stojící proti sobě, kdežto s úrovně Boží jsou to povolné
nástroje, pasoucí se klidně vedle sebe, protože vůči Bohu nemají
úkoly. Je nutno říci, že boj mezi sobeckým a nesobeckým, Bohu
oddaným já, se nemusí vyhrotiti do podoby boje se Satanem a to
především tehdy, když zápas neprobíhá o samotě, nýbrž ve
společnosti, kde je možno podlehnout svodům, stojícím vně
osobnosti bojujícího. Svůdci pak jsou ve spojení s chtíči a neřestmi bojujícího, jsou jeho zhmotněním, podobně jako se tyto neřesti musí zhmotnit samy o sobě, bojuje-li člověk na samotě.
Příkladem ve společnosti bojujícího člověka je sv. Augustin
(354-430). Ten si vybojoval během života ve společnosti místo pro
své lepší já a proti své vášnivosti bojoval rovněž uprostřed
společenského života. Proto neměl vidění ďábla. To je také běžný
případ všech lidí, kteří bojují žijíce ve světě. Jeho boj začal tím, že
si říkal: "Ubohý Augustine, kdyby Bůh v tuto chvíli povolal tě k
sobě, jaký bude tvůj osud? Vzchop se, dokud je čas!" Tehdy ještě
odkládal své rozhodnutí, říkaje si: "Brzy, brzy, jenom trochu mě
ještě nechej!" Podléhal sice svým chtíčům a touze po
radovánkách, ale už si uvědomoval toto: "Viděl jsem dobře, že jest
lepší oddat se tvé lásce, než povolovat svým vášním. Tvá láska se
mi zdála dobrou, ale má vášnivost mně přemohla a držela v
okovech!" To se dělo kdesi v Miláně. A na druhém břehu Středo-

zemního moře se zatím bez ustání za něj modlila jeho matka, sv.
Monika. Její známý biskup ji utěšoval, že tolik slz, kolik prolila pro
svého syna nedovolí, aby se její syn ztratil Bohu. Tažení, kterému
postupně sv. Augustin podléhal, bylo ztělesněno sv. Ambrožem,
na jehož kázání Augustin chodil zprvu jen proto, že se od toho
věhlasného řečníka učil řečnictví, ale čím dále si více všímal
obsahu Ambrožových kázání, až jimi byl nakonec úplně zaujat.
Rozhodující vliv na něho však udělal popis život sv. Antonína,
poustevníka. Kdosi jemu a jeho příteli vypravoval, jak sv. Antonín
uslyšel ve chrámě slova Ježíšova o radě, jak se stát dokonalým,
kterou jsme citovali vpředu. Augustin tentokrát tato slova vztáhl na
sebe a zvolal: "neučení povstávají a uchvacují nebe a my se svou
moudrostí bez srdce jak hluboce jsme zapleteni do žádosti těla a
krve!" Tehdy se rozhodl: "Jak dlouho, jak dlouho ještě? Zítra?
Stále zítra? Proč ne dnes? Mohl-li Antonín, proč bys nemohl ty,
Augustine?" V té chvíli uslyšel z vedlejšího domu něžný a
naléhavý hlas dítěte: "Vezmi a čti, vezmi a čti." Měl v ruce listy sv.
Pavla. Namátkou otevřel na jednom místě a četl: "Žijme počestně
jako ve dne, ne v hodování a opilství, ne v chlípnosti a
nevázanosti, ne ve sváru a řevnivosti, ale oblecte Pána Ježíše
Krista a nepečujte o tělo na ukojení žádostí." (Řím. XIII, 13-14) A
opět četl tamtéž: "Vizte, již nastala hodina, abyste povstali ze
spánku .,.. noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky
temnosti a oblecme se ve zdroj světla. (Řím. XIII, 11-12) Toto
místo z bible ho strhlo. Dal se pokřtít, ale nezůstal vlažným
křesťanem, nýbrž stal se světcem.
Dnešní evangelium nám také dává takový jasný program,
aspoň po této stránce, čeho se máme stříci a jací máme být.
Řekli jsme si už, že seznam hříchů nemůže být nikdy úplný
a nikdy nemůže vyhovovat všem stupňům vývoje. Příkladem toho
je právě starostlivost. Ta při světském způsobu života, bez ambicí
na vyšší stupeň poznání, vůbec nemůže být hříchem. Ale na
přímé cestě k Bohu má váhu nejtěžšího hříchu. V pravém slova
smyslu znemožňuje člověku, aby pokročil, třeba jen o krůček, přes
tu úroveň, na níž bez svaté bezstarostnosti není možno ani na
chvíli přebývat. Co je svatá bezstarostnost nám vysvětluje Pán
Ježíš v evangeliu dnes čteném. Především je třeba každého
varovat před tím, aby se snažil si vnucovat takovou
bezstarostnost. Člověk lehkomyslný a flegmatický není vůbec
svatě bezstarostný. Je to vlastnost, kterou Pán Ježíš vštěpoval
svým apoštolům teprve na osvěcovacím stupni, nikoliv dříve. Ale
tam ji od nich požadoval důsledně. Vzpomínáte si, že je pokáral
za to, že se báli v hrozné bouři na jezeře, při které on spal?

Správná, duchovnímu vzestupu potřebná bezstarostnost vyplývá a
vyvěrá z určité míry poznání. Pán Ježíš naznačil toto poznání
slovy: "Co se bojíte, když jsem s vámi." Člověk, který se dovede
více opřít o přítomnost Boží než o svou, je na nejlepší cestě umět
být bezstarostným svatě. Přítomnost boží není také nikdy pouhou
přítomností, nýbrž je to vždycky láskyplná bdělá pozornost
matčina i tehdy, kdy si dítě myslí, že matka usnula. Ona pořád ví o
každém hnutí dítěte, neboť je s ním spojena intimněji než ostatní
lidé mezi sebou a než by nevšímavý člověk dovedl usoudit.
Je pravda, že člověk ve svém nynějším stadiu vývoje je
velmi křehkým tvorem, který, aniž jsme si toho vědomi, potřebuje
všestranné péče už od chvíle svého narození, aby se uchoval při
zdraví. A totéž platí o jeho zdraví duševním. I tam je snadno
zranitelný a porušitelný. Podíváme-li se zblízka na lidi kolem sebe,
o kom z nich můžeme klidně říci, že žije úplně zdráv duševně. To
všechno by zdánlivě napovídalo, že máme s velkou pečlivostí dbát
o tělesné a duševní zdraví, že máme právě opačně vykazovat
vlastnost, než jak nás tu učí Pán Ježíš. Zaručeně by každý z nás
měl být poučen o tom, jak zachovat a zachovávat tělesné a
duševní zdraví, měl by se naučit používat ve svém životě už od
útlého mládí základní zdravotní poučky tak, aby o nich nemusel
přemýšlet, aby jejich užívání se mu stalo návykem. Podobně by
tomu mělo být i s ostatními, řekl bych společenskými zvyklostmi a
potřebami člověka. Měl by si běžně osvojit všechno, co ho činí
podobným ostatním lidem a co při tom nikterak neporušuje jeho
mravní a myšlenkovou rovnováhu a stupeň. Také zde by nebylo
správné, kdyby člověk při každé změněné situaci musel přemýšlet,
co má na sebe vzít a jak se má chovat. Správná společenská
výchova mu má nabízet řešení téměř samočinně. Zkrátka, mnoho
starostí odpadne člověku už tím, že se obeznámí s pravidly
světského života a že jich použije ve vlastním životě. Také vše, co
může rozřešit rozumem, měl by jím řešit. Měla-li by se však stát
středem jeho zájmu starost o jídlo, šaty a vzezření, pak určil
neúměrně důležité místo záležitostem, které zotročují jeho mysl,
které ho činí poplatným životu v čase.
Pán Ježíš hlásal cestu samočinné regulace všech světských
záležitostí pomocí lásky k Bohu a víry v jeho moc. Tentokrát mluví
o tom, jaká má být lidská víra v moc Boží a jeho lásku. U nikoho
se neupraví světské věci samočinně a u nikoho se neobrátí
všechno k dobru, kdo nehledá především království Boží. Jen
tomu je vše ostatní přidáno, kdo hledá Boha. Jen tam by dělal
chybu, kdyby se staral jako ostatní lidé. Jeho bezstarostnost se
může nazvat svatou, protože je založena na opravdové touze po

Bohu, jí je neustále poznamenávána a posvěcována. Láska je
službou jedinému pánu, vylučuje službu jinému pánu. Člověku,
který miluje Boha, nemají právo diktovat starosti o život myšlenky,
které nesouvisí s předmětem jeho lásky. Takovými starostmi by
překážel volnému působení vůle Boží v celém jeho životě. Každou
starostí by se trestal v tom smyslu, že by lidskou nevědomostí
rušivě zasahoval do působení Boží milosti. Starost na úrovni
osvěcovací je projevem doznívající lidské slabosti, lidského
mamonu, který míří za cíli světskými. Člověk na stupni
osvěcovacím roste tím více, čím více důvěřuje Bohu. Jen opatrně
je nutno říci, že čím více se na něj spolehne. Milující se totiž
nespoléhá na milovaného tak jako příživník a sobec na mocného
ochránce. Je dalek jakéhokoliv prospěchářství. Spoléhá se jen na
samozřejmost svého vědění o tom, jaký je jeho milovaný. Ví, že
láskyplná a vševědoucí péče Boží o milované je samozřejmá a
lhal by sám sobě, kdyby popíral tento fakt, kdyby se např. ve chvíli
volání Božího "Pojď za mnou" věnoval něčemu jinému než
následování volajícího, třeba nějaké starosti. Proto Pán Ježíš
radil, aby ten, koho volá, ani nedoorával pole, ani neposloužil
svému mrtvému otci, tj. nekonal nic, co dělají duchovně nepoznalí
a nepovolaní. Zmařil by účinek volání. Apoštolové, ke kterým měl
Pán Ježíš řeč o svaté bezstarostnosti, byli ve stadiu volání
Božího. V takovém stavu je opravdovým proviněním slyšet anebo
naslouchat ještě jinému hlasu než hlasu Páně. Kdo se v té chvíli
ohlíží po svém bývalém způsobu myšlení a stará se, bude
ponechán tam, kde je, jako Lotova žena před hořící Sodomou. To
neodporuje milosrdenství a lásce Boží, protože tato láska jde tak
daleko, že ponechává člověku svobodnou vůli i v tom, jak se chce
člověk rozhodnout. Chce jen, aby rozhodnutí člověka bylo
bezvýhradné, úplné, aby člověk neuzavíral kompromisy, a nebyl
vypočítavý. Jen tak je totiž možné, aby celé lidské vědomí, které
po narození člověka vytvořilo nové já, oddělené od věčného
života, zase beze zbytku se vrátilo, odkud přišlo, do Otcovského
domu. Dokud marnotratný syn měl něco svého, z čeho mohl žít
mimo Otcovský dům, nevracel se domů. I to málo ho drželo mimo
něj. I když už neměl vůbec nic, zdržoval jej ještě ostych a obava,
co mu řekne otec, až se vrátí v takovém stavu. Vidíte, že nakonec
je třeba odbourat i takový druh starostí, zda jsme hodni přijetí v
Otcově domě, i to by mohlo znamenat smrt mimo Otcovský dům.
Také víra v jakýkoliv osud se protiví svaté bezstarostnosti, která
jediná nám dovoluje bez výhrad spočinout v Bohu. Buď jsme v
rukou Božích, nebo v rukou osudu. V obou najednou být nemohu
a domnívám-li se být v rukou osudu, zůstanu tam a marně budu
sebou cloumat. Dnešní evangelium nás učí dokonalé

odevzdanosti Bohu, která je neslučitelná s jakoukoliv jinou
odevzdaností. Jestliže Bůh i trávu polní odívá lépe než byl oděn
Šalamoun, proč bych se měl obávat, že jsou-li pro mne připraveny
do všech podrobností i věci malé důležitosti, že není pro mne
připraven Otcovský dům. Proč bych si měl myslet, že jsem hoden
jen toho mála a nikoliv tak mnohého. Vždyť věci tohoto světa jsou
jen věci přidané a já si myslím, že kromě nich nic většího není,
protože jsem ještě nic většího nenahlédl. Stačí hledat království
Boží a věci k němu přidané mne budou stále více přesvědčovat,
že On mi upravuje cestu, že ji vyrovnává a odstraňuje z ní
překážky, protože projevuji dobrou vůli. To je ona cesta
samočinné regulace všech průvodních zjevů a potřeb, abychom
nebyli rušeni v zaměření své mysli na jediné potřebné, na Lásku
Boží.
Stav vědomí a jeho úroveň, jakých jsme svědky zde na
světě v těle, je stavem a úrovní přechodnou. Je to stav soudce
nad individualizovaným vědomím. Buď vyprodukuje jen pamětný
prvek, který tvoří jednotu lidské osobnosti, která má svůj začátek a
konec, nebo dospěje za paměť, za řeč a za všechny povrchní
projevy a nástroje a dospěje do nebeského království, do stavu
čistého vědomí, které nemá začátek ani konec, zkrátka, k
vědomému věčnému životu. Toto hledat je nutno zde, za
pozemského života, nikoliv až po smrti. Pán Ježíš nenechal
nikoho ani na chvíli na pochybách, že se přiblížilo království Boží a
že se ho máme jen chopit, je uskutečnit. Pán Ježíš v četných
přirovnáních líčil soud nad člověkem, který nedospěl k největšímu
dobru, k věčnému životu. Mluvil o vnějších temnotách, do kterých
je takový člověk vržen a sv. Pavel mluví o slávě, které lidské oko
nevidělo a která je od věčnosti připravena pro vítěze v království
nebeském.

Neděle patnáctá po Svatém Duchu
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola ke Galaťanům V, 25 - 26 a
VI, 1 - 10:
Bratři! Žijeme-li Duchem, Duchem se také řiďme! Nebuďme
žádostivi marné chvály, nepopuzujme se vespolek, nezáviďme
jeden druhému! Bratři, jestliže by byl někdo přistižen v nějakém
poklesku, vy, kteří jste duchovní, napravujte takového v duchu
mírnosti, dej jen pozor na sebe, abys neupadl do pokušení i ty.
Pomáhejte si navzájem nést břemena a tak naplníte Kristův
zákon. Nebo myslí si kdo, že jest něco, ačkoliv není nic, klame

sám sebe. Každý pak zkoumej vlastní dílo a tak se bude každý
chlubit sám pro sebe a ne vzhledem ke druhému. Neboť každý
ponese své vlastní břemeno. Kdo je poučován ve slávě, ať se sdílí
se svým učitelem o všechny statky. Nemylme se, Bohu se nelze
posmívati. Neboť co kdo zasel, to bude i žíti. Neboť kdo zasévá do
svého těla, z těla bude žnout záhubu. Kdo však zasévá do Ducha,
z Ducha bude žnout věčný život. Čiňme dobro vytrvale, neboť
neochabneme-li, ve svůj čas budeme žnouti. Nuže, pokud máme
čas, prokazujme dobro všem, zvláště pak svým souvěrcům.
Pokračování sv. Evangelia podle Lukáše VII, 11 - 16:
Za onoho času šel Pán Ježíš od města, které slove Naim a
doprovázeli ho jeho učedníci a četný zástup. Když se přiblížil k
městské bráně, vynášeli mrtvého, jediného syna své matky a ta
byla vdova, s ní byl hojný zástup z města. Když ji Pán uviděl,
slitoval se nad ní a řekl: "Neplač!" I přistoupil a dotkl se már.
Nosiči se zastavili a on řekl: "Mládenče, pravím ti, vstaň!" Tu se
mrtvý posadil a počal mluvit. I vrátil ho jeho matce. Všech se
zmocnila bázeň a velebili Boha a říkali: "Velký prorok povstal mezi
námi a Bůh navštívil svůj lid."
Výklad:
Žijeme-li Duchem, Duchem se také řiďme! Jednoduchá
zásada. Nedá se však vysvětlit i sebedelším vypočítáváním toho,
co máme dělat. Sv. Pavel vždy znovu a znovu se přesto o to
pokouší, protože nikdy nezůstává u rady, která by i lidem prostým
nedávala konkrétní program pro život. My se k jeho rozboru života
podle Ducha ještě vrátíme. Pokusme se o vysvětlení, co znamená
žít Duchem. Pomůže nám k tomu dnes čtený úryvek ze sv.
evangelia.
Pán Ježíš křísil mrtvé z různých podnětů. Někdy byl o to
požádán. Tentokrát jej nikdo o zázrak nežádal. Slitoval se nad
truchlící matkou. Už jsme si měli několikráte příležitost říci, že Pán
Ježíš, jako vtělený Bůh, všemi svými skutky naznačil buď podstatu
činnosti Boží, která by jinak zůstala lidem ukryta a neznáma, nebo
ukázal, co sami máme činit a čím musíme projít na cestě k
věčnému životu. Každý z nás je právě jím povolán k životu v těle.
Není živého těla, které by nemělo život od něho. Biologická souhra
od početí po narození dítěte je jenom prostředkem, kterého
používá nesmrtelný duch, aby se vtělil do lidského těla. Při
každém narození dítěte se děje tentýž zázrak, jaký se stal kdesi v
Naim. Tělo se stává prostředkem k zažívání světa a života v čase

a prostoru, ve vesmíru. Lidé poskytují duchu hmotu, aby mohl
působit v těle.
Na západě, tj. v křesťanství, panuje téměř všeobecný názor,
že Kristus křísí za nynější doby dvojím způsobem: Duchovně v
těle lidském a v životě na zemi, tělesně potom na nebi, ve slávě. I
velikonoční písně pějí o tomto převráceném pochopení úkolu
Kristova. Pravda je, že zde bez rozdílu každého křísí k životu ve
hmotě, neboť mu předává vědomí, které se potom rozvíjí v takové
míře, v jaké tomu dovoluje tělesný jeho nosič a lidská vůle. Kdežto
k věčnému životu v království Božím dopomáhá jen těm lidem,
kteří žijí duchem, kteří následují Krista, tj. kteří se řídí poučkami,
jejichž splnění přináší vzkříšení k věčnému životu. Avšak vzkříšení
v jakémsi oslaveném těle na konci fyzického světa, na konci
vesmíru, to je vulgární materializování zcela duchovní záležitosti
vzkříšení. Po jedné stránce se však přece jen vzkříšení do
věčného života podobá vzkříšení v těle. Jestliže se člověk narodí
na tomto světě v těle, brzo se s ním ztotožní a považuje je za
sama sebe. Je to ten největší omyl, kterého se může dopustit, ale
protože se ho dopouštějí všichni bez výjimky, jelikož k tomu mají
stejné podmínky, především nevědomost o své nesmrtelné duši,
je to omyl, který má svůj smysl a dokonce duchovní smysl.
Zhlížíme se napřed v prchavém odlesku prchavého života, který
pro svou prchavost se mu podobá velice málo, avšak vždycky,
když nás nic nebolí a netlačí, zapomínáme, že v těle nejsme
věčně a jednáme jako věčné bytosti. Jsou to dokonce nezapomenutelné chvíle v lidském životě, vyprávíme o nich a
vzpomínáme do smrti. Všimli jste si, že Pán Ježíš měl smysl pro
takovou pohodu, jak jí napomohl hned při prvním zázraku v Káni
Galilejské a teď opět v Naim. Vzkřísit matce mrtvého syna je
obdobné, jako udělat z vody víno. Syn potěší matku, víno potěší
hodovníky, ale i matka ve své lásce zestárne, víno se dopije a
zbude po něm kocovina. Vtírá se nám myšlenka, že ta chvíle
blaženosti a spokojenosti má i v očích Ježíšových velký význam.
Je to na chvíli prožívaná věčná blaženost v míře člověku únosné.
Napovídá se nám tu, že nelze být živým na věčnosti, nejsme-li
napřed živi přechodně na světě, nelze být blaženým navěky,
nedokážeme-li být blažení už zde, na zemi, nelze milovat Boha,
nemilujeme-li už zde bližního atd. Mohli bychom to dokázat jak
citáty z Bible, tak ze života právě těch největších světců. Život ve
světě je velká učebna života věčného. Aniž to víme, aniž po tom
toužíme, na každém kroku se učíme poznávat na drobtech
spadlých ze stolů Bohů, jak chutnají pokrmy nesmrtelných. Po této
stránce je život věčný obrazem života v těle a nemáme-li o něm
jinou představu než lidskou, není to představa vzdálená pravdě v

tom smyslu, že všechen odlesk pozemské krásy, pravdy,
blaženosti, lásky a života tam není pouhým odleskem, nýbrž
věčným zdrojem.
Má tedy smysl všechno, co nám radí sv. Pavel. Vždyť do té
míry, do jaké míry zdejší život vystihuje život věčný, do té
dorůstáme do věčného života. Co kdo zasel, to bude i žíti.
Vysvětlili jsme si, že i omyl ztotožňování sebe s tělem učí
člověka věčnému životu. Avšak je to cesta široká a klikatá, se
kterou se nespokojoval ani Pán Ježíš, ani sv. Pavel. Oba hlásali
přímou cestu, oba ukazovali, jak zkrátit vývojový proces na délku
jediného lidského života, jedině proto nehlásali znovuvtělování,
které tehdy bylo i na blízkém Východě všeobecně uznáváno za
existující. Je jisto, že oba věděli, že většina lidí půjde cestou pomalou, ale svým způsobem pohodlnou, proto ji Pán Ježíš označil
za cestu davu, za cestu ke zkáze. Tato skutečnost nikterak
nesnižovala v očích Ježíšových cenu i tohoto prchavého života.
Rád ho lidem napravoval, ale i prodlužoval a činil snesitelnějším.
Při každé příležitosti naznačoval, jak z pozemského života možno
učinit nástroj k dobytí království nebeského.
Všimněme si, jaké rady v tomto smyslu dává sv. Pavel:
"Nebudeme žádostivi marné chvály", začíná výčet dnes citovaných
požadavků. Touha po chvále prozrazuje, že si přejeme výsledky
svého jednání a stav přivlastnit. To nesmírně ztěžuje vnitřní
umírání. Viděli jsme z toho, co se stalo s Pánem Ježíšem před
ukřižováním, že je naopak zapotřebí zbavit se veškeré sebeúcty,
nebo jí být zbaven. Duchovní člověk vidí v sebeúctě jakýsi druh
služby dvěma pánům. Touha po chvále míří k zachování onoho
postavení našeho já, které mu dává právo vidět v sobě střed
zájmu a opomíjet střed duchovní.
Vyjměme si z dalších rad jednu zvlášť důležitou: "Pomáhejte
si navzájem nést břemena, tak naplníte zákon Kristův."
Kdokoliv považuje svou cestu za oddělenou od cest jiných lidí, dopouští se základního omylu, pro nějž cesty ostatní ho budou
zdržovat. Nechce se sice na nikom, aby plnil cizí povinnosti a své
zanedbával, ale každý by si měl být vědom toho, že ať chce nebo
nechce, musí nést vedle svého také do jisté míry břemeno
ostatních a tak pomáhat dobru v ostatních lidech. Kdo však
neunese vlastní břemeno, padá pod břemenem ostatních, které by
chtěl nést. Jsou lidé vybíraví a zdá se jim, že cizí břemena jsou
lehčí než jejich. Mýlí se. Břemena ostatních jsou teprve tehdy
lehká, až se naučíme nést vlastní.

Zasíváním do těl myslí sv. Pavel sloužit jen tělesným
potřebám a nadřazovat je potřebám ducha, být otrokem těla.
Taková setba přináší duchovní záhubu, neboť s tělem se pohřbí i
všechno, co jsme mu věnovali na úkor ducha.
Zasíváním do ducha míní sv. Pavel vytrvalé činění dobra ve
smyslu odosobňování, vždyť z ničeho jiného než z pozemského
života a jeho způsobu nemůže vzniknout život věčný. Není jiného
prostředku, kterým by tam vznikl. Proto tolik záleží na duchovním
využití všeho, co je nám k životu dáno. Sv. Pavel je přímo posedlý
touhou všechno zaměřit na věčný cíl. Ví doře, že zůstane-li třeba
jen malá část já zaujata jiným směrem, může rozpoltit a zničit celé
dílo. Ovšem této jednolitosti cesty se nedosahuje pouhou vůlí,
nýbrž též poznáním a milostí. Sv. Pavel radí, jak jim zjednat
příchod, aby do nás mohly svobodně vcházet. Připraveny jsou
všechny, ale málokdo jim dovede otevřít své nitro.

Neděle šestnáctá po Svatém Duchu
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola Efezanům III, 13 - 21:
Bratři! Prosím vás, neklesejte na mysli pro má soužení za
vás, vždyť jsou vaší slávou. Proto klekám na kolena před Otcem,
od něhož se odvozují všechny rodiny na nebi na zemi: Uděliž vám
podle bohatství své velebnosti moc, abyste jeho duchem zesíleli
ve svém nitru, aby Kristus přebýval skrze víru ve vašem srdci, ať
jste zakořeněni a založeni v lásce, abyste byli schopni pochopit se
všemi svatými jaká je šíře a délka, výška i hloubka a poznat
Kristovu lásku, která převyšuje poznání, abyste byli naplněni
veškerou plností boží. Tomu pak, který je mocen učinit všechno,
nesmírně více než zač prosíme, nebo co chápeme, tomu budiž
sláva v Církvi, v Kristu Ježíši po všechna pokolení na věky věkův.
Amen.
Pokračování sv. Evangelia podle Lukáše XIV, 1 - 11:
Za onoho času vešel Pán Ježíš v sobotu do domu jednoho
farizejského předáka, aby pojedl chléb a oni ho zkoumavě
pozorovali. A hle, před ním byl nějaký člověk vodnatelný. I řekl
Ježíš znalcům Zákona a farizeům: "Je dovoleno v sobotu
uzdravovat, či ne?" Ale oni mlčeli. I vzal ho, uzdravil a propustil.

Jim pak dodal: "Spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do jámy,
zdaž jej nevytáhnete v sobotu?" Ale nedovedli mu na to
odpovědět. Když pozoroval, jak si pozvaní vybírají přední místa,
pověděl jim podobenství: "Až budeš pozván na svatbu, nesedej si
na první místo, aby snad nebyl od onoho pozván někdo vzácnější
než jsi ty a aby nepřišel ten, který pozval tebe i jeho a neřekl ti:
"Postup místo tomuto" a tu bys přijal s hanbou poslední místo. Ale
až budeš pozván, jdi, zasedni na poslední místo, takže až přijde
ten, který tě pozval, řekne ti: "Příteli, posedni výše!" Tu se ti
dostane cti před stolujícími s tebou. Neboť každý, kdo se
povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen."
Výklad:
Jak víme z jiného, dříve citovaného listu sv. Pavla, byl tento
apoštol pro svou činnost mučen, všemožně pronásledován,
postupoval nebezpečí dlouhých cest na vratkých plavidlech a po
nejistých cestách. Toho všeho byli jeho následovníci svědky. Mohli
se podivovat, proč tolik protivenství a zkoušek zažívá následovník
Kristův. Pomocná a slitovná ruka Boží by měla stát nad ním a
uchránit ho takových těžkostí. Jinak se mohli nadít toho, že i je
čeká podobná utrpení a že duchovní vzestup nějak souvisí s
těmito těžkostmi, které jsou jakousi daní za prokazovanou milost.
To všechno mohlo způsobit, že by poklesli na mysli, že by se
mohli dát odradit od tak obtížné cesty. Proto je sv. Pavel ujišťuje,
že to vše by nemusel trpět, kdyby to nebyla poučení za jeho
učedníky, kdyby to nebylo pro jejich slávu.
Není pochyb o tom, že sv. Pavel trpěl daleko více, než
ostatní apoštolové. Věděl však i o jiných příčinách svého soužení,
než které udává v tomto listě. Připomeňme si jeho obrácení na
víru v Krista. Skutky apoštolů, kap. IX, 1 - 16. Šavel však ještě
soptil hrozbami a zabíjením proti učedníkům Páně. I přišel k veleknězi a žádal ho o doporučující listy k synagogám v Damašku,
aby, najde-li tam nějaké stoupence toho vyznání, muže i ženy, v
poutech je přivedl do Jeruzaléma. Jak byl na cestě a blížil se k
Damašku, najednou jej ozářilo světlo z nebe. I padl na zem a
uslyšel hlas, který k němu mluvil: "Šavle, Šavle, proč mne pronásleduješ?" On řekl: "Kdo jsi, pane," A on: "Já jsem Ježíš, kterého pronásleduješ? Ale vstaň, vejdi do města a bude ti řečeno, co
máš činit." Muži pak, kteří s ním cestovali, stáli oněmělí. Slyšeli
sice hlas, ale nikoho neviděli. Šavel však povstal ze země, měl
otevřené oči a nic neviděl. Vzali ho tedy za ruce a odvedli do
Damašku. A tři dny neviděl, nejedl a nepil. V Damašku pak byl
jeden učedník, jménem Ananiáš a tomu řekl Pán ve vidění:
"Ananiáši!" On odpověděl: "Hle, tu jsem Pane". A Pán k němu:

"Vstaň a jdi do ulice, která se nazývá Přímá a vyhledej v domě
Judově Šavla, zvaného Tarský, neboť hle, modlí se a viděl ve vidění muže, jménem Ananiáš, jak vešel a vložil na něho ruce, aby
nabyl zraku. Ananiáš však odpověděl: "Pane, slyšel jsem od
mnohých o tomto muži, kolik zla způsobil tvým svatým v
Jeruzalémě. I zde má moc od velekněží spoutat všechny, kdo
vzývají Tvé jméno." Ale Pán mu řekl: "Jdi, neboť on je mým
vyvoleným nástrojem, aby nesl moje jméno před pohany, krále i
izraelské syny. Já mu zajisté ukážu, jak mnoho musí trpět pro mé
jméno."
Ananiáš vykonal svůj úkol. Šavel prohlédl a při křtu se stal
Pavlem. Po několika dnech už hlásal v synagogách Ježíše, že on
je Syn Boží. Věděl však dobře, jak mnoho musí trpět pro jméno
Páně. Byl na to připraven i tím, co předcházelo jeho obrácení. Byl
to nevšední způsob vedení. Mějme na mysli, že až do chvíle
svého obrácení věřil jen starozákonnímu "oko za oko, zub za zub".
Kdyby se však nemohl obětovat za všechna příkoří, která
napáchal křesťanům, byl by býval nešťasten. Pán Ježíš mu
nemohl brát tuto základní útěchu a zadostiučinění. Sv. Pavel i
přes svou svatost přece jen zůstal člověkem. Mluví o vnitřním
rozporu těla s duchem. A potom uvažte význam slov Ježíšových,
kterými ho varoval: "Šavle, Šavle, proč mne pronásleduješ?" Pán
Ježíš neřekl: "Proč pronásleduješ mé učedníky?" Prozradil mu
vlastně, že žije ve svých učednících. Proto bylo sv. Pavlovi již od
začátku obrácení jasné, že stal-li se i on jeho učedníkem, že
Kristus v něm bude žít. A podává o tom svědectví, že ne on, ale
Kristus v něm žije. Jinde zase dosvědčuje, že tento život v něm
není pouhým statickým prvkem, nýbrž že on, Pavel, se neustále
zmenšuje, aby v něm stále plněji mohl žít Kristus. Utrpení, která
sv. Pavel snášel, pomáhala k tomuto zmenšování Pavla a
narůstání Krista. Sv. Pavel měl před svým vnitřním zrakem daleko
zřetelněji trpícího a ukřižovaného Ježíše než většina apoštolů.
Kromě sv. Jana se všichni rozprchli. Dá se pochybovat, že ho
vůbec viděli na kříži. Ale sv. Pavlovi se zjevuje Ježíš Kristus
zmrtvýchvstalý, oslavený, avšak s hlubokými ranami v rukou, na
nohách a v boku, se stopami po trnové koruně, aby Bůh zdůraznil,
že Šavel pronásleduje právě toho nejkrutěji a nejnevinněji
pronásledovaného a umučeného. Od chvíle tohoto zjevení sv.
Pavel několik dní nevidí nic z tohoto světa, je slepý pro všechno,
co na světě je, pouze obraz Kristův v něm žije jako příslib
budoucího života Božího v něm. To určilo ráz celého zbytku jeho
života.

Postavme si vedle sv. Pavla sv. Jana, který od začátku
Pána Ježíše miloval, nikdy ho nepronásledoval, ani se mu
neprotivil. Nenosil v sobě varovný hlas Kristův: "Proč mne
pronásleduješ", nýbrž láskyplný hlas Páně: "Hle, syn tvůj, matko!"
Byl tedy bratrem Ježíšovým, nikoliv pouhým apoštolem nebo
učedníkem. Tato myšlenka mu vnukala jiný ráz cesty.
Chtěl jsem tím jen naznačit, že sv. Pavel nebyl trestán za
své předešlé pronásledování křesťanů "Krista" a sv. Jan nebyl
odměňován za svou trvalou lásku, nýbrž, že každému byl
ponechán až do konce jeho lidský přístup k Bohu, vlastní pojetí
cesty a podle ní si každý z nich vytvořil její ráz. Sv. Jan zkrátka
jinými prostředky zvětšoval věčnou slávu svých následovníků než
sv. Pavel. Oba vložili celého člověka do díla Kristova, nic si
nenechali pro sebe, Jan ani kousek Jana, Pavel ani kousek Pavla.
Každý rozdával svým způsobem a z toho, co měl. Nikdo nemůže
dát, co nemá, nikdo nemůže dát více než sebe i když třeba říci, že
není možné, aby světec oddělil sebe od Boha, jehož je vědomým
nositelem. Dává-li tedy sebe, dává i vědomí o Bohu, který v něm
žije. Je si však toho vědom a ví dobře, že kdyby nechtěl při tom
věnovat sebe, neměl by ani právo věnovat někomu nějaké
poznání věčnosti. Tato neoddělitelnost člověka od Boha, která je
známkou pravé svatosti, je živou zárukou toho, že dává-li světec
sám sebe jinému, dává mu též Krista, aby ho zakořenil a založil v
lásce, aby ho učinil schopným pochopit tak jako on, světec, jaká je
šíře a délka, výška a hloubka všeho toho, co světec v sobě nosí,
aby učedník byl rovněž naplněn veškerou plností Boží.
Zde by bylo na místě si aspoň trochu osvětlit, co znamená
"živ je ve mne Kristus". To není pouhá vzrůstající nadvláda nějakého lepšího já nad horším, lidským a nevědomým. Co to je, to je
nejlépe patrno z jednání sv. apoštolů, ve kterých žil Kristus zajisté
podobně, jako žil ve sv. Pavlovi. Dokud žil Pán Ježíš vedle nich,
mysleli hodně na sebe, na svou bezpečnost, méně na něho a na
spásu lidí. Jakmile začal Pán Ježíš žít v nich, nemysleli na sebe,
nýbrž jen na to, jak mu nejlépe sloužit. Sloužit jemu také znamená
sloužit lidem podle vůle Boží. Položte si vedle sebe tyto věty:
"Šavle, proč mne pronásleduješ?" a "Šavle, tys mým vyvoleným
nástrojem, abys nesl mé jméno před pohany, krále a izraelské
syny." Sv. Pavel napřed pronásledoval Krista, nejen křesťany. Arci, bylo to marné. Později, po prvním obrácení učil Krista, učil
životu Kristovu v duších. Kdyby byl učil sebekrásnější nauku o
Kristu, bylo by to marné snažení. Jak se nám tedy jeví život
Kristův v apoštolech? Jejich potřebou sloužit Božímu prvku v lidech, stát se nositelem Božího světla do duší všech, ke kterým je

Kristus posílá. A proč je mocnější než cokoliv jiného i než nejzákladnější pudy člověka, jako je pud sebezáchovy? Protože člověk, vnitřně spojený s Kristem, už nežije jen sobě, ale s Kristem ve
všech bytostech. Nadto člověk takto spojený má možnost ustavičně srovnávat svůj vnitřní stav spojení s vnitřním stavem nevědomého spojení duchovně nevědomých lidí. I v duchovně
nevědomém člověku je skryt Bůh, i takový člověk žije z jeho moci
a vůle, avšak jen pranepatrně dbá vyšších duchovních zákonů.
Užívá své osobní vůle jednostranně jen k osobnímu vyžití a
prospěchu. Promrhává jedinečnou možnost, kterou mu poskytuje
lidský život, spojení s vůlí Boží a být tak prospěšný nejen sobě,
ale i mnoha jiným, najít pro sebe i pro jiné věčný smysl života.
Když pomyslíme, že člověk spojený s Bohem ví, že jsme dětmi
Božími, že On je naším pravým Otcem, že takový člověk ustavičně
zažívá toto synovství a něhu Otcovu, kdežto ostatní jsou
připraveni o tento pocit sounáležitosti se svou věčnou podstatou,
pochopíme, proč dělá vše, aby tuto zkušenost zprostředkoval co
největšímu počtu lidí. Kdyby jim chtěl cokoliv cennějšího předložit,
nenašel by to. Vidí, jak se lidé pachtí po střípcích a zrníčkách,
jaké nesmírné úsilí vynakládají, aby měli to neb ono a přece dříve
nebo později z toho nebudou mít vůbec nic a jak opomínají
hledání pokladu, který nerezaví, ani zloděj čas nebere. Při tom je
si dobře vědom toho, že sám nebyl hoden přijmout tak velkou
milost, aby se mohl denně stýkat s Kristem a že tedy jen něco
málo dělí každého člověka od téže možnosti, jen to, že odmítá
cele se věnovat svému věčnému zdroji života, cele ho následovat.
Uprazdňuje proto místo ve vědomí lidí, aby tam mohlo vstoupit
vědomí o Bohu. A totéž dělá v sobě. Vyklizuje v sobě stále další a
další pozice, z nichž mířil k cílům časným a zve Krista do dalších
komnat svého nitra, až celý hrad nitra je jím zaplněn.
Dnešní sv. evangelium nás poučuje znovu především o
dvou základních věcech.
1. O nadřazenosti lásky nad zákonem a
2. o škodlivosti sebeúcty a sebelásky.
Znalci Zákona Mojžíšova si pozvali Pána Ježíše, aby
prozkoumali, zda přestupuje zákon či nikoliv, zkrátka aby na něm
našli vinu, pro níž by ho mohli obžalovat. Naskytla se "náhodná"
příležitost se přesvědčit o jeho pravověrnosti. Vstoupil vodnatelný.
Ani si netroufal vznést prosbu o vyléčení. Věděl, že je neděle, kdy
zákon nařizuje odpočívat, nic nedělat. Pán Ježíš však znovu
dokázal, že Bůh musí pracovat i v neděli, neboť celé stvoření je na
něm ustavičně závislé. Na lidech se chce, aby ve chvílích od-

počinku neustávali ve skutcích lásky a to zcela po vzoru Božím. Z
širšího hlediska: Střetne-li se předpis jakéhokoliv zákona s
požadavkem lásky, je třeba vyslyšet radu lásky. Tím způsobem je
také dořešena otázka tzv. poddanství vrchnostem a dávání toho,
co je císařovo císaři a co Božího Bohu.
Pán Ježíš ukázal nejdokonaleji při své smrti jak je nutné, aby
se člověk vzdal sebeúcty a sebelásky, chce-li umřít na kříži. Dobře
věděl, že i svatí jsou pyšní na svou svatost a to způsobuje, že i
kdyby byli pozváni k duchovní hostině, není ještě jisté, že se jim
na ní dostane té cti, které by si jinak zasluhovali, nezbaví-li se své
sebeúcty. Velice záleží na tom, aby lidské já během duchovního
vývoje se dostalo do takového postavení, jaké mu náleží. Zůstaneli "sedět" na místě předním, nikdy se tam nebude moci usadit Bůh
a bude muset ze své moci ho napřed zbavit tohoto prvenství, aby
prorok vůbec mohl jít dál.

Neděle sedmnáctá po Svatém Duchu
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola k Efezanům IV, 1 - 6:
Bratři! Povzbuzuji vás já, vězeň v Pánu. Žijte hodni toho
povolání, s veškerou pokorou a mírností a trpělivostí, snažte se
zachovat jednotu ducha ve svazku pokoje. Jest jedno tělo a jeden
Duch, jako jste také byli povoláni v jedné naději svého povolání.
Jest jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jest jeden Bůh a Otec
všech, který je nade všemi a skrze všechny a ve všech.
Pokračování sv. Evangelia podle Matouše XXIII, 34 - 46:
Když farizeové slyšeli, že umlčel saduceje, sešli se a jeden z
nich, znalec Zákona, se ho tázal s úmyslem zkoušet ho: "Mistře,
které je největší z přikázání v Zákoně?" A on mu pravil: "Miluj
Pána a svého Boha, celým srdcem, celou svou duší a celou svou
myslí. To je největší a první přikázání. Druhé pak je toto: Miluj
svého bližního jako sebe samého. V tomto dvojím přikázání záleží
celý Zákon a Proroci."
Když se farizeové shromáždili, otázal se jich Ježíš: "co
myslíte o Mesiáši? Čí je syn? Odpověděli mu: "Davidův". Pravil
jim: "Jak to tedy, že ho David nazývá v duchu Pánem, když říká:
Řekl Pán mému Pánu,
seď po mé pravici,

dokud nepoložím tvé nepřátele
za podnož tvým nohám.
Jestliže jej tedy David nazývá svým Pánem, jak to, že jest
jeho syn?" A nikdo mu nemohl odpovědět ani slovo a od té chvíle
se už nikdo neodvážil tázati se ho.
Výklad:
Sv. Pavel často upozorňuje na to, jak veliké nebezpečí se
skrývá v tom, když někdo nežije na té úrovni, na kterou byl
duchovními dary povolán. I vědomost o věcech duchovních
zavazuje. Tím více zavazuje odpuštění hříchů. Vzpomeňte si na
výčitku Pána Ježíše, když uzdravil deset malomocných a jen
jediný projevil vděčnost a vrátil se mu vzdát dík. Podobně je tomu
s uzdravením duše z její nevědomosti, připoutanosti ke světu, s
odpuštěním hříchů. Devět z deseti se za čas, až spadne vlna
duchovní posily, vrátí k bývalému způsobu života, i když ne s tím
klidem, s jakým žili na úrovni hříchů předtím. Milost je dopřána
proto, abychom s ní hospodařili, abychom si jí vážili. Jen tehdy,
postavíme-li třeba na nepatrné milosti lepší způsob života a
myšlení, získáme milost další a vyšší, až nakonec úplnou jednotu
s Bohem. To je jediná možná cesta. Zastavení na kterémkoliv
stupni přináší pád.
"Jest jen jedno tělo a jeden Duch" praví sv. Pavel a tato
slova bývají vysvětlována tak, že Církev jakoby tvořila jedno tělo,
podobně jako vším vládne jediný Duch. Tento výklad je nedostačující, nejen proto, že dnes není ani zdaleka jedna Církev, ani se
zatím věřící neshodli v tom, že se vlastně klaní jedinému Bohu.
Zůstaňme v první části věty: "Jest jen jedno tělo". Je to
osudný omyl, že toto tělo, ve kterém se projevuje lidské já, je mé
tělo, že je něčím jiným než tělo jiných lidí, než zem, ze které
povstalo, než nástroj v rukou Božích, který se zvedl k dočasnému
životu jen proto, že se ho chopil částečkou jemu propůjčeného
vědomí Duch Boží. Mohl-li Pán Ježíš tvrdit, že jemu jsme učinili,
cokoliv jsme učinili nejmenšímu z bratří svých, znamená to, že si
od nás přál, abychom vyšli ze základního omylu "toto činím pro
sebe", "toto činím pro jiného" a přešli k novému vyššímu způsobu
myšlení "toto činím pro Ducha, který vládne veškerým tělem".
Vládne v tom smyslu, že mu poskytuje vědomý život, který mu
může kdykoliv upřít, nebo který, přeje-li si to člověk, může rozšířit
až do věčnosti. Vím, že není dost dobře možné, abych těla jiných
lidí považoval za vlastní a nebylo by to ani správné, protože do-

konce své tělo bych neměl považovat za vlastní, nýbrž od Boha
propůjčené k poznávacímu úkolu, k poznání věčnosti, k poznání
jednoty i tohoto těla s veškerým tvorstvem. Jen proto, že v tzv.
mém těle sídlí jen omezená část božího vědomí, je mi dáno,
abych se osvědčil ve správcovství v malém rozsahu majetku
Božího. Osvědčím-li se v tomto správcovství v malém, budu
ustanoven do spravování daleko větší oblasti panství Ducha.
Vzpomeňte si v tomto smyslu na přirovnání o hřivnách, o špatném
správci apod. Sv. Pavel dobře porozuměl tomuto správcovství a
dává jedinečné rady, jak spravovat od Boha propůjčené tělo se
všemi duševními vlastnostmi, abychom mohli kdykoliv s klidným
svědomím vykázat Majiteli všeho, co máme, že jsme s tím
hospodařili dobře, to jest ne pro sebe, ale pro Něho.
"Jest jeden Duch". Je nám popřáno správcovství nad
součástí života jednoho a téhož Ducha. Je to jedinečná hra lásky.
Duch propůjčuje část svého vědomí tělu, aby člověk mohl
správným hospodařením s malou částečkou Ducha, stát se
pravoplatným dědicem Království Božího. Tak je nutno chápat
všechny rady Pavlovy.
Ve světle těchto rad se nám potom příkaz lásky k Bohu jeví
jako nejdůležitější ze všech. Jestliže správce nemiluje svého Pána, který mu svěřil majetek na opatrování, jak s ním bude hospodařit? Musí mít sice také znalosti, jak správně zacházet se svěřeným majetkem, s tělem, s duší, se všemi lidskými vlastnostmi a
potřebami a nelze tyto vlastnosti podceňovat. Měl by si je ale
získávat už proto, že nehospodaří pro sebe, ale pro někoho, na
němž mu více záleží než na sobě, pro někoho, koho má milovat z
celého srdce, duše a mysli.
Kdyby odděloval tuto lásku od lásky k bližnímu, dokazoval
by, že neví o tom, že i ostatní lidé, buď vědomě, nebo nevědomě,
pracují jako správci na jiném kousku majetku téhož pána, v jehož
službách je on sám. Kdyby jim škodil a je nemiloval, škodil by a
nemiloval by svého Pána. Ví-li o jejich správcovství, nebude jeho
láska k bližnímu slepá, nýbrž bude sloužit k dokonalejšímu
spravování majetku Páně i pomoci bližních. Proto sv. Pavel radí:
"Snášejte se vespolek, snažte se dokazovat jednotu Ducha ve
svazku pokoje..."
Láska k bližnímu má být stejně velká jako k sobě. Znamená
to především, že nemám sebe více milovat než bližního. Už z toho
je vidět, jak si Pán Ježíš přeje smazat rozdíly mezi "mým" a tudíž
mně bližším a mezi "tvým" a tudíž mně vzdálenějším. Když jednou
ohlásili Pánu Ježíši, že jeho matka a bratři ho volají, řekl: "Kdo je

má matka, kdo jsou mí bratři?" To ovšem neznamená, že by byl
jednal se svými příbuznými bezohledně, ale pro bytost tak vědomě
s Bohem spojenou, jako byl Pán Ježíš, neexistovaly rozdíly mezi
příbuzným a cizím. Řekl však také, kdo nemiluje svého bližního,
kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. To znamená,
že zase východisko k lásce je láska k bližnímu, ona je prubířským
kamenem lásky vůbec. Při ní je třeba se snažit o její znaky, o
nichž mluví sv. Pavel v I. listu ke Korinťanům XIII, č-10, XIV, 1:
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,
vše 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. Usilujte o lásku..."
Z toho dobře známého citátu je patrno, že sv. Pavel chápe
lásku jako jediný proud. Není pro něho nějakého předělu mezi
láskou k bližnímu a láskou k Bohu a to je velmi zkušené
pochopení lásky. Čím je láska větší, tím méně jí stačí úzké koryto,
směřující k určité osobě. Přetéká přes zprvu vytýčené břehy a
nakonec se stává nadlidskou. Láska k Bohu je vyšším stupněm
lásky k bližnímu. Podle toho, cokoliv jsme učinili nejmenšímu z
bratří svých, udělali jsme i Kristovi, že už tehdy, když milujeme i
jen bližního nevědomky, milujeme i Boha. Později se k této
nevědomé lásce k Bohu přidá vědomá láska k Němu. Pak ovšem
musí mít svou prioritu až do doby, kdy Ho začne poznávat v
bližním.
Ještě jednu důležitou záležitost řeší dnešní úryvek ze sv.
evangelia: "Čí je Mesiáš syn?" Proroctví hlásalo, že Mesiáš se
narodí z domu Davidova. Z toho domu byl také Pán Ježíš. Nyní
usvědčuje farizeje, že neosvícený doslovný výklad Písma vede k
jedinému chybnému závěru, že si Písmo odporuje. Písmo přece
zároveň tvrdí, že se má Mesiáš narodit v domě Davidově a David
nazývá Mesiáše Pánem svého Pána, čili zná jej už jako
existujícího. Nejde-li zde o omyl, je tu prozrazeno, že Slovo, které
bylo u Boha v době Davidově a které David poznával, mělo se
vtělit do rodu Davidova a tímto vtělením byl Pán Ježíš.
A domysleme toto prozrazené tajemství až do konce. Jak by
nás mohl Pán Ježíš zvát, abychom ho následovali, kdybychom i
my nebyli dětmi téhož nesmrtelného Otce jako On? Jsme jimi
nejen pro svou nejvnitřnější nesmrtelnou podstatu, pro
nesmrtelnou duši, ale i pro vše, co máme, i pro ten kousek

vědomí, dočasně odtrženého od svého věčného základu a
dočasně kroužícího kolem své věčné základny, jako planeta kolem
slunce. A jako planeta má vypůjčenou hmotu od slunce, tak i my
nemáme vlastní tělo. Všechno, co máme, je nám propůjčeno,
abychom s tím dobře hospodařili a vydali počet ze svého počínání.

Neděle osmnáctá po Svatém Duchu
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola ke Korinťanům I, 4 - 8:
Bratři! Děkuji za vás stále svému Bohu pro milost Boží, která
vám byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste nabyli všechno
bohatství i veškerého poznání podle toho, jak Kristovo svědectví
ve vás bylo upevněno, takže nic vám nechybí v žádné milosti,
vám, kteří očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. On vás
také upevní až do konce, abyste byli bezúhonní v ten den našeho
Pána Ježíše Krista.
Pokračování sv. Evangelia podle Matouše IX, 1 - 8:
Za onoho času Pán Ježíš vstoupil na lodičku, přeplavil se a
vstoupil do svého města. A hle, přinášeli mu ochrnutého, ležícího
na lůžku. A když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Důvěřuj,
dítě! Odpouštějí se ti hříchy." A hle, někteří z vykladatelů Písma
řekli u sebe: "On se rouhá!" Když Ježíš poznal jejich myšlenky,
řekl: "Proč myslíte na zlé ve svých srdcích? Neboť co je snadnější
říci: "Odpouštějí se ti hříchy, či říci: "Vstaň a choď?" Abyste však
věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy" tu řekne
ochrnutému: "Vstaň, vezmi lůžko své a jdi domů!" I vstal a odešel
domů. Když to viděly zástupy, bály se a velebily Boha, že dal
takovou moc lidem.
Výklad:
Pán Ježíš dával ustavičně najevo, že Bůh se chce stále
dokonaleji projevovat ve hmotě a že člověk je spojovacím článkem
mezi hmotou a jím, pomocí něhož se může nejdokonaleji projevit.
Není potom divné, že apoštolové a zvláště sv. Pavel, když zažívali
takové velkolepé projevy jeho přítomnosti ve své duši, že vcelku
správně tušili, jak se blíží konec světa. V jejich stavech se jim
dostávalo ustavičně nových a nových důkazů. Jak jsme si už řekli,
z hlediska osobního se nemýlili. Pro ně už nastal během života
konec života, konec časoprostorového způsobu existence. Z

hlediska celospolečenského, jak jsme si už řekli, se mýlili. Lidstvo
jako celek nebylo připraveno k tomuto vznešenému konci. Jak
mohlo dojít k tak osudnému omylu, který v dnešní epištole sv.
Pavel znovu opakuje? Velmi snadno a omluvitelně. Zdalipak se
někdy předtím stalo, aby Duch Svatý sestupoval v tak hojné míře
na celé shromáždění lidí, takže všichni "nabyli bohatství slova i
veškerého poznání", jak praví sv. Pavel. Takové události by i dnes
působily stejně převratně, a lehko bychom nabyli dojem, že se
blíží konec dosavadního způsobu života v oddělenosti od Boha.
Sv. Pavel prostě podlehl ohromujícímu dojmu, který nabyl při
pohledu na působení Ducha. Není divu, že se potom ani
nenamáhal vyložit si slova Páně o konci světa symbolicky, jak u
jiných textů mistrně dokázal. Doslovné pochopení Písma častokrát
zazlíval židovským vykladačům a v této jediné věci opravdu sám
trval na doslovném znění Písma. Nám zbývá jen vysvětlit, jak se
může tak hluboký omyl udržet u člověka tak intimně spojeného s
vůlí Boží, jako byl sv. Pavel. A pochopení této věci nám pomůže
pochopit smysl života v těle po navázání vědomého spojení s
Bohem.
Lidské tělo bylo ponecháno sv. Pavlovi proto, že byl vyvoleným nástrojem, aby nesl jméno Páně před pohany, jak jsme se
dočetli. Ovšem bylo-li už nutné, aby se Bůh projevoval skrze tělo
sv. Pavla, předtím skrze tělo Pána Ježíše, pak stejně nutná byla
všechna omezení, která s sebou takový projev neomezeného v
omezeném přináší. Proto mohl Pán Ježíš právem říci, a tu mluvil o
svém lidství, že je menší než Otec v nebesích, to je než Bůh ve
stavu odosobněném, žádným tvarem, žádným odporem hmoty
neomezeném. Sv. Pavlu bylo tělo ponecháno nejen do té míry, jak
toho bylo zapotřebí pro život ve hmotě, ale i s lidskou pamětí a z
ní vyplývajícími různými zvyky, předsudky a lidskými projevy, jako
je řeč, rozumová činnost, atd. Sv. Pavel to výstižně vyjádřil slovy,
že Kristus se v něm zrodil a stále více se rozrůstá, kdežto on, Pavel, se stále zmenšuje, čili člověk Pavel ještě nezmizel, proto
nemohlo zmizet ani lidské pojetí různých duchovních záležitostí
jako např. právě konec světa. Kdybychom chtěli být hodně
přísnými soudci, řekli bychom, že i u největšího zasvěcence čistý
projev moudrosti Boží je vždy znehodnocen ponechaným lidským
residuem (zbytkem člověka). Jenže tato přísnost není na místě.
Ke zkreslení sice dochází vždy, protože i světci musí být
ponechán, aby mohl žít na zemi, ale toto zkreslení, které bychom
mohli nazvat polidštěním Boží moudrosti a vznešenosti, vždycky
pomáhá ke snazšímu, byť i omezenému pochopení věčnosti a
všeho, co s ní souvisí. Nebylo-li by tohoto omezení, věčnost by se
neprojevila, zůstala by nepostižitelná. Stává se však ovšem, že

některé omyly svatých se potom dají opravit až po jejich smrti.
Proto církev moudře nenařizuje, aby se věřilo soukromým
zjevením světců. Od světce musíme umět převzít Ducha Božího,
který v něm vládne, aby i v nás začal žít stále mocněji a omezil
naši lidskou nevědomost jen na takovou nutnou míru, jaká stačí k
tomu, abychom správně rozlišovali mezi majitelem království a
správcem jeho malé části.
Někteří Židé, kteří viděli Pána Ježíše jíst na hostinách a
svatbách a radovat se s radujícími, nazývali ho žráčem a pijanem,
jiní se jistě podivovali nad tím, že slzel nad mrtvými anebo nad
zarmoucenými, nad Jeruzalémem, který neměl pochopení pro
jeho poslání. I jemu byl ponechán člověk Ježíš, aby mohl působit
lidsky a aby toto působení bylo viditelnější než je abstraktní působení nevtěleného Boha. Zvláště si ceníme lidských projevů úzkosti, které zažíval před svým umučením. O tom jsme si už řekli.
Ukazuje nám, jaké rozpoložení a postavení člověka je při vnitřním
umírání. Nerozumní lidé si přáli vidět Pána Ježíše jen nadlidského.
Kdyby byl býval takový, nebyl by mohl nikoho vybídnout, aby ho
následoval. Také sv. Pavel jasně rozlišoval mezi svou slabostí a
mezi obrovskou milostí, jíž se mu dostalo od Krista. Nicméně stav
apoštolů po seslání ducha Svatého se přece jen zcela lišil od
lidského. Měli ustavičný přístup k Bohu, ke své věčné podstatě a
zůstali lidmi jen proto, že jako takoví měli úkoly od Boha.
Při této příležitosti snáze než kdykoliv před tím lze pochopit
další důvod, proč Pán Ježíš neopovrhoval právě i těmi
nejzchátralejšími lidmi a je se snažil přivést k nejvyššímu poznání.
Tito lidé mají přece od Boha svěřenou tutéž hřivnu, jako ostatní
lidé, totiž vědomí, pocházející z téhož Božského pramene, tentýž
život odtamtud. Jsou mezi nimi lidé, kteří mají hřiven více než měli
mnozí svatí, jenže s nimi špatně hospodaří. Není třeba učinit nic
více než aby s nimi začli dobře hospodařit. Jenže není tak ostrého
rozhraničení mezi těmi, kdo hospodaří dobře a těmi, kdo
hospodaří špatně. Většina lidí hospodaří jen obstojně, ti mají o
sobě mínění, že jsou spravedliví. Pochopíme, že z těch asi příliš
velká radost v království Božím nikdy nebude. Zato u toho, kdo byl
hříšný a obrátil se, je naděje, že bude lépe hospodařit s
propůjčenými hřivnami, protože poznal, jaký je rozdíl žít ve stavu
hříchu a ve stavu milosti, váží si svůj nový stav, lépe s ním
hospodaří, má odpor ke všemu starému. Proto je v království
nebeském větší radost z jediného hříšníka pokání činícího, než z
99 spravedlivých.
"Důvěřuj, dítě! Odpouštějí se ti hříchy!" pravil Pán Ježíš k
ochrnutému. Je zřejmé, že ochrnutý byl ještě dítětem, dále že po

odpuštění hříchů ještě zůstal ochrnutý, jak vyplývá z dalšího textu.
Nabízí se otázka: Jaké hříchy mohlo mít dítě, že Pán Ježíš
považoval za nutné sám je odpustit? Odpuštění hříchů nemělo za
následek uzdravení z tělesných neduhů a proto nemohla být
patrna moc, kterou Pán Ježíš vládl a které použil. Zastánci teorie
převtělování budou tvrdit, že zde muselo jen jít o odpuštění
karmických závazků z minulých vtělení, pro něž nyní dítě bylo
ochrnuté. Proti tomuto snadnému vysvětlení mluví hlavně dva
důvody:
1. Po odpuštění hříchů nebylo dítě zbaveno ochrnutí,
2. hříchem není jen špatnost v běžném slova smyslu, nýbrž
také špatné hodnocení, jakého je schopno jak dítě, tak i dospělý
člověk.
Hříšné jest, jestliže člověk za nejdůležitější a primární
považuje svůj vztah ke světu a za méně důležitý, sekundární nebo
odvozený svůj vztah k věčnosti, k Bohu. Takového hříšného
hodnocení je schopno jak dítě, tak dospělý člověk. Z tohoto
hlediska jsme hříšní všichni, kdo jsme se omylem začli ztotožňovat
s tělem, jako bychom byli jím a nikoliv věčným duchem, dětmi
Božími. Kdo je zbaven hříchu své nevědomosti o své
sounáležitosti s Bohem, tomu je daleko lépe poslouženo, než
kdyby se mu odstranily i ty nejhorší neduhy těla. Vždyť tělo beztak
pomine, ale jenom to - dlí-li člověk v nevědomosti, že je dítětem
lidí a ne Boha, nevrací se během pozemského života do
Otcovského domu, čili promrhává tu největší příležitost, jaká mu
byla dána vtělením na zem. Vzdálit se mohl od domu už před tím,
než se vtělil, ale nemohl se vrátit, protože neměl nástroj, který by
ho tam odnesl, neměl vehikl, kterým je tělo. Tělo je hřivna, se
kterou máme hospodařit tak, abychom za její existence dospěli s
ní k vědomí své nesmrtelnosti, do Otcova domu, to je do věčnosti.
Pán Ježíš nám dává v dnešním evangeliu na vědomí, že v cestě
nám nebrání jakákoliv omezenost našeho těla, vždyť na svatbu
zve i chromé a neduživé, avšak základní nevědomost o věčném
smyslu našeho života a též nedostatečné hodnocení tohoto
smyslu, nedbání příkazu: Hledejte především království Boží a
vše ostatní vám bude přidáno. Hledá-li totiž někdo především to
ostatní, nedosahuje toho hlavního, vědomého věčného života.
Ochrnutý začal po odpuštění hříchů toužit především po věčném
životě a proto nebylo problémem ho zbavit i ochrnutí. Pozastavme
se ještě nad naším hodnocením odpuštění hříchů. Není
nesprávné, že pečujeme o zdraví svého těla a že je dnes už
celkem samozřejmé při onemocnění se poradit s lékařem. Avšak
jak je to se zdravím naší duše? Lidstvo postupně, aspoň na

Západě, úplně zapomíná, že je věčného původu, že má nesmrtelnou podstatu a smiřuje se s tím, že každý umře a bude to
jeho definitivní konec.
Komukoliv by byly odpuštěny hříchy, ten by si tu chvíli
vzpomněl na svou věčnou vlast a toužil by se do ní vrátit. Přestal
by žít nenormálním životem západního lidstva. Začal by vědět, že
je nesmrtelnou bytostí a že jeho věčný Otec na něho čeká. Věděl
by také, že kdyby se do Otcovského domu nedostal za svého
pozemského života, že po smrti by to nemohl učinit, ledaže by
dostal další život v těle. To je vědění, které získává člověk při
odpuštění hříchů. Posuďte sami, zda získává více než když je
uzdraven z tělesného neduhu. Jeho život by byl přirozenější než
dosavadní, protože by si vážil pozemského života nejen jako prostředku k dočasnému uspokojení smyslů a rozumu, ale jako
jedinečného prostředku, jako cesty, jako brány k věčnému životu.
Nemohl by se dopustit sice mnoha chyb a mnoha omylů zvláště
kdyby si všímal jen toho, že jako dítě je zároveň moderátorem,
brzdou pokroku a zapomínal, že tomu tak musí být, aby
nepřekročil únosnou rychlost vývoje, avšak nikdy by už netoužil se
vrátit do bývalé nevědomosti. Jeho vůle by dostala nový správný
směr.

Neděle devatenáctá po Svatém Duchu
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola k Efezanům IV, 23 - 28:
Bratři! Máte se zbavit starého člověka s dřívějším
způsobem života, který hyne na klamné chtíče, obnovit se však
svým duchovním smýšlením a obléci nového člověka, který je
stvořen podle Boha v pravdivé spravedlnosti a svatosti. Proto
odložte lest a mluvte pravdu, každý se svým bližním, vždyť jsme
vespolek údy. Hněváte-li se, nehřešte! Slunce ať nezapadá nad
vaším hněvem, ani nedávejte místa ďáblovi. Kdo kradl, ať už
nekrade, ale raději ať pracuje a vydělává si vlastníma rukama
majetek, aby měl z čeho udělovat tomu, kdo má nouzi.
Pokračování podle sv. Evangelia podle Matouše XX, 1 - 14:
Za onoho času mluvil Pán Ježíš opět k velekněžím a
farizeům v podobenství: Nebeské království je podobno králi, který
vystrojil svatbu svému synu. I poslal služebníky, aby zavolali
pozvané hosty na svatbu, ale nechtěli přijít. Podruhé poslal jiné
služebníky se slovy: Hle, připravil jsem hostinu, moji býci a krmný

dobytek je zabit a vše je připraveno. Přijďte na svatbu. Ale oni
nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný zase za svým obchodem.
Ostatní dokonce pochytali jeho služebníky, pohaněli je a zabili. Tu
se král rozhněval, poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a město jim
zapálil. Potom řekne svým služebníkům: Svatba je připravena, ale
pozvaní nebyli hodni. Jděte tedy na rozcestí a pozvěte na svatbu,
koho najdete. I vyšli oni služebníci na cestu a shromáždili
všechny, které nalezli, zlé i dobré, i naplnila se svatební síň
stolovníky. Když vstoupil král, podíval se na stolovníky, spatřil tam
člověka, který nebyl oděn do svatebního roucha. I pravil mu:
"Příteli, jak jsi sem mohl vejít bez svatebního roucha?" On pak
oněměl. Tehdy řekl král služebníkům: Svažte mu ruce i nohy a
uvrhněte jej do temnot venku. Tam bude pláč skřípání zubů.
Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.
Výklad:
Jednou z hlavních nedokonalostí duchovního růstu je
nerovnoměrnost vývoje vnitřního a zevního.
Je pravda, že obrácením na víru po odpuštění hříchů není
ani možné hned se vrátit k minulému způsobu zevního života,
avšak za čas až opadne vlna nadšení a přílivu milosti, zjistíme, že
tento první krok byl sice velmi důležitým, ale nikoliv konečným. Na
něj musí navazovat všestranný rozvoj osobnosti. Čím více se
vzdalujeme od převratné události, odpuštění hříchů, tím více
vidíme, že nastala především změna v našem nitru, v našem
nejhlubším vědomí, což mělo za následek změnu v pohnutkách a
změnu v myšlení, ale uskutečnění těchto myšlenkových proudů v
jednání vůči zevnímu světu nikdy není na takové výši, na jaké se
ocitl vnitřní život.
Ti, kdo nezažili ono prudké obrácení, ono náhlé odpuštění
hříchů, obvykle závistivě hledí na ty, kdo je zažili. Po určité stránce
je jejich závist oprávněná, neboť se těžko propracovávají k
vnitřnímu uskutečnění, ke kterému dospěli oni prudce obrácení
náhle a zdánlivě bez vlastního přičinění. K jejich útěše však budiž
řečeno kolikrát jsme už četli u sv. Pavla četná varování před
starým hříšným způsobem života. Koho varuje? Jen ty, jimž byly
odpuštěny hříchy a to náhle, pomocí sestoupivšího Ducha
Svatého, jehož činnosti byli sv. apoštolové svědky a jímž se řídili,
aby věděli, koho mají pokřtít. Napomenutí sv. Pavla se sice týkají
všech křesťanů, ale v jeho dopisech především vždycky
konkrétních lidí, obrácených na víru, zbavených hříchů jak
vlastním rozhodnutím, tak i zásahem Ducha. Proto může
navrhovat, aby oblékli nového člověka, který se už vědomě zrodil v

jejich nitru, kterého už mají jen navenek, navrch, v jednání s lidmi
obléci.
Každé dílo, které je opuštěno, chátrá, každý dar, i ten
nejvznešenější, může být promrhán a pak bývají poslední věci
takového člověka horší než byly první. Cožpak Jidášovi nebyly
odpuštěny hříchy, když následoval Pána Ježíše? Jistěže mu byly
odpuštěny právě tak, jako ostatním apoštolům. A přece dokázal
potřít všechny tyto dary vracející se silou starého člověka. Avšak
se starým člověkem museli bojovat i ostatní apoštolové, i jejich
hlava, sv. Petr. Snad jen sv. Jan byl tohoto boje ušetřen, protože
se od chvíle svého obrácení držel velmi blízko Pána Ježíše. Není
jiného léku proti starému člověku než nikdy se nevzdalovat od
pramene milosti, neustále usilovat o aktivní styk s ním, tedy nežít z
milosti až do úplného jejího vyčerpání, nýbrž s veškerou
rozhodností a stálostí pořád bdít a klepat na její dveře, aby se
stále dokonaleji otvírala a nejen to, používat jejích darů v zevním
životě, snažit se o jejich uplatnění v nejobyčejnější a nejsvětštější
chvíli života, nečinit ani na chvíli rozdíl mezi vnitřním dosažením a
zevním životem. Zároveň však bude bezpodmínečně zapotřebí,
aby si člověk nezoufal nad tím, že ještě ani zdaleka této vyrovnanosti vývoje nedosahuje a dosáhnout nemůže, i když se o to
poctivě snaží. Odpuštění hříchů přece nebylo posledním, nýbrž
první rozhodný krok k věčnosti. Je třeba o něj usilovat, ale též se s
ním nespokojit a stále jej zdokonalovat. Všímali jsme si ho jako
kroku převratného, ale současně jsme registrovali ony stabilizační
snahy sv. Pavla, který se neustále snažil, aby se nový život stal
trvalou dominantou celého zevního života, aby se starý člověk
postupně nevracel do pozic, ze kterých byl vytlačen Duchem
Svatým. Nezapomeňme, že i po odpuštění hříchů nám zůstává
paměť a v podvědomí všechny spoje se starým způsobem života a
myšlení, že ani zdaleka jsme ještě nenašli všechna řešení všeho,
co k nám přistupuje z vnějška. Kdo předtím kradl, bude mít časem
touhu s tím začít. Patrně už nepřejde do nejobyčejnějších forem
krádeže, ale bude okrádat s takovou jemností a taktem, že sám
sebe obalamutí, že to není krádež. Jestliže se ještě hněvá, nebo
něčím rozčiluje, dokazuje si, že ve skutečnosti ani v nejmenším
ještě nechápe souvislost všeho, co přichází zvnějška, se svou
nedokonalostí a potřebou, aby byl tříben. Projevuje se tu rozpor
mezi vnitřním uskutečněním a vnější aplikací. Tento rozpor se
nedá hned zrušit. Proto sv. Pavel radí, aby ten, kdo kradl, se
naučil pracovat a vydělávat si poctivě, aby nemusel krást, ten, kdo
se ještě hněvá, aby se hleděl se svým hněvem vypořádat tentýž
den. Sv. Pavel doporučuje práci místo krádeže, avšak některá
práce je krádeží, aniž si tuto myšlenku připustíme. Jen ta práce

není krádeží, o níž můžeme s klidným svědomím říci, že všechno,
co za ni přijímáme je spravedlivou odměnou vzhledem k
oficiálnímu hodnocení, nikoliv vzhledem k tomu, jak si jiní
pomáhají, třeba k nezaslouženému výdělku. Sv. Pavel stále myslí
na chudé, ať už to činí z toho důvodu, aby dal příležitost těm, kdo
mají, aby vyšli sami ze sebe, aby odvrátili pohled sami od sebe a
aby rozšířili sama sebe, ať už proto, aby nikdo v církvi netrpěl bez
pomoci. Člověk, který má určité duchovní poznání, si často
nepočíná jinak než člověk nepoznalý. Přestává si uvědomovat a
zapomíná, že lidský život je předpokoj, jímž je třeba
bezpodmínečně projít na cestě do věčnosti, je to čekárna před
přijímací síní královou. Místo abychom tímto předpokojem vcházeli
a všemožně se snažili vejít ke svému věčnému Otci, zařizujeme
se v něm jako bychom nic jiného neměli na starosti, jakoby to byl
náš cíl a smysl života, naše definitiva. Jedni se tam takhle zařizují
z nevědomosti, jiní se tam zdobí všemi milostmi, které přijali od
svého Otce a s tím se spokojují. Dobré vlastnosti nejsou
ozdobami, ani milosti, ani vznešenost duchovního poznání jimi
nejsou. Jsou oděvem, který máme na sebe vzít, abychom byli
hodni vstoupit, ale opravdu vstoupit do svatební místnosti. Bez
nich to také nejde. Nestačí jen vnitřní pokrok, ale i zevní vyrovnání
vnitřního pokroku. Dnešní podobenství to krásně dokazuje. Dále
vysvětluje, jak se mohou stát nehodnými ti, kteří už získali
počáteční velkou milost, která se např. projevuje odpuštěním
hříchů. Vždyť ono je pozváním na duchovní svatbu. Kdo toto
pozvání dostal? Ve skutečnosti každý, kdo se narodil na tomto
světě. Setrvává-li však ve své nevědomosti, neví-li, jaký smysl má
jeho život, není trestán za to, že se nedostavuje na duchovní
hostinu, která je pro něj připravena. Dostane-li se však bližšího
pozvání ve formě duchovního poznání a odpuštění hříchů, je
trestán za to, že je nepřijal.
Podobenství je tak důležité, že si zasluhuje podrobnějšího
výkladu. Na první pohled se zdá, že se v něm řeší konflikt mezi
Ježíšovým pozváním vlastního národa na duchovní svatbu a
odmítáním tohoto pozvání hlavně se strany velekněží a farizeů.
Také tresty, o nichž je zde řeč, se kryjí s pádem Jeruzaléma r. 70,
jako trestem za nevěru Židů. Jistě měl Pán Ježíš na mysli faktickou tehdejší situaci a odmítnutí, na které narazil poprvé Jan
Křtitel, pronásledování jeho žáků a výmluvu Židů, kteří byli zaujati
příliš světským způsobem života. Již starozákonní proroci činili
narážky na připravující se hostinu, např. Izaiáš LXV, 12 - 13: "Vás,
pravím, sečtu pod meč, takže všichni k zabití na kolena budete
padat, protože když jsem volal, neohlásili jste se, mluvil jsem a
neslyšeli jste, ale činili jste to, což zlého jest před očima mýma, to,

co nemám rád, jste si oblíbili. A proto také dí Panovník Hospodin:
Aj, služebníci moji píti budou, vy pak žízniti budete, aj, služebníci
moji veseliti se budou, vy pak zahanbeni budete." A jinde Izaiáš
LXI, 10: Velice se budu radovat v Hospodinu a plesat bude duše
má v Bohu mém, nebo mne oblékl v rouchu spasení a pláštěm
spravedlnosti přioděl mne jako ženicha, který se strojí ozdobně a
jako nevěsta, okrašlující se ozdobami svými."
Je však patrno, že např. Izaiáš narážel na stejný odpor svého národa jako Pán Ježíš a že situace dnes je ještě horší. Kdyby
dnes povstal Izaiáš a hlásal hluboký smysl života a pokání, většina
lidí by ho považovala za blázna a okřikovali by ho, k čemu jim to
je, že potřebují ještě více času a pohodlí než mají, ještě více
volného času pro své zábavy, ještě rafinovanější prostředky k
zabíjení času, neboť život je krátký a je třeba ho užít.
Vidíme tedy, že ani zdaleka rozebírání podobenství neplatilo
jen tehdejším Židům, že ve větší míře platí nám, každé době, která
je nevěrná duchovnímu poslání člověka.
Jak je to zde na světě s tresty a utrpením. Jestliže je lidský
život opravdu vstupní branou do věčnosti, pak v něm musí být
také zakotvena všechna opatření, aby se vyvíjel tlak na každého,
kdo je schopen touto branou projít, aby použil této příležitosti.
Zvířata nemohou jí projít. Proto mají právo dodnes žít ve zvířecím
ráji. Lidé už nemají právo si opatřit zde na světě ráj podobný
zvířecímu. Ukájení zvířecích pudů je uspokojuje jen na velmi
krátký čas. Jejich nespokojenost jim sama připraví trest za to,
užívají-li příliš svého zvířecího života. Je zcela spravedlivé, že
každý si připravuje tím větší trest, čím na vyšším stupni vývoje se
nachází a chce se na něm zastavit. Větší trest není ničím jiným
než větším tlakem na lidské individuum, aby se rozhodlo a
připravilo ke vstupu. Na první pohled by se zdálo, že tomu tak
není, avšak stav ochrnutého mu dovoluje, aby se věnoval
světskému životu, nemůže se přinejmenším vzdalovat stupni, na
který dospěl. Jeho stav ho nutí k odosobnění a to je nejlepším
prostředkem k dalšímu vzestupu. Podobně k němu pomáhá stáří.
Kdo ovšem nevyslyší ani toto volání padne mrtev, umře jako zvíře,
aniž dosáhl vědomého spojení s Bohem.
Otec připravil svatbu svému Synu. Není tu řečeno s kým se
žení, protože to všichni víme. S nesmrtelnou lidskou duší. A z
tohoto pochopení už téměř samočinně vyplývá porozumění ostatním částem obrazu. Na svatbě se mají podílet především nejlepší
lidské vlastnosti, pokud ale i těmi se věnujeme "svému poli",
"svému" obchodu, to je, pokud je zapřaháme jen do světských

cílů, odmítáme de facto pozvání na svatbu. Pak jsou tu ještě jiné
méně výrazné vlastnosti a vlastnosti zlé, které však vzešly z téhož
lidského vědomí, odvozeného od vědomí Božího. Vzorem
takového člověka, konajícího zlé věci, byla Maří Magdalena, nebo
celníci a publikáni. Každý z nich, kdo konal zlo ze svého hlediska
poctivě, jako třeba sv. Pavel, který si myslel, že dělá dobře,
pronásleduje-li křesťany, může být před Bohem ospravedlněn,
pokud jeho jednání vyplývá z nevědomosti. Jakmile si však
uvědomí, že jedná špatně, byl-li poctivý, ihned obléká svatební
roucho, ihned získává právo zasednout ke svatební hostině,
protože mu nechyběla dobrá vůle, nýbrž jen poznání. Berou na
sebe ihned s naprostou opravdovostí dobré předsevzetí, jako brali
před tím špatná. Neučiní-li však takovéto opravdové předsevzetí k
dobru, odsuzují se k vyvržení sebe do temnot zevních, do temnot
oddělenosti od Boha, kde zase čekají další omezení - svázání
pouty a další utrpení, čili podobná situace, jaká nastala u prvně
pozvaných.
Ještě o smyslu svatby. Jako stvořené vyšlo a neustále
vychází z Boha, tak také ve svých vrcholcích se s ním nazpět
spojuje. Jedním z těchto vrcholků je vybraná část lidstva vyvolení. To je zralá část stvoření, která má vydat plody z toho, co
bylo zaseto. Proč je to svatba Synova? Protože všechno skrze něj
bylo učiněno, skrze něj se zase zpět vrací. Vtělení Boží na zemi je
ovšem období zvláště bohaté sklizně, velké přiblížení se království
Božího, jak vyjádřil sám Pán Ježíš. Sklizeň však probíhá neustále,
protože pokrok se nemůže zastavit. Přečtěte si laskavě také
dřívější výklad o hostině podle Lukáše XIV, 16 - 24. Ani minulý
výklad, ani tento nový není výkladem vyčerpávajícím, protože
slovo Boží má nesmírnou hloubku a rozsah smyslu, není možno
nikdy podat výklad vyčerpávající, není také správné určitý výklad
považovat za jedině správný. I částečný výklad nesmí odporovat
duchu Kristova učení. Volím vždycky výklad navazující na minulé
jak obsahem, tak stupněm poznání a závaznosti. Kdybych
vykládal totéž jen pro jediného člověka, vybral bych si z velkého
bohatství myšlenkového obsahu podobenství takový výklad, který
odpovídá dotyčnému člověku, zdánlivě bych se neshodoval s
výkladem podaným všeobecně. Navázal bych prostě na
myšlenkový obsah posluchače. Možná, že také bych někomu
nedokázal nic vysvětlit. To bylo třeba říci, abyste, pokud nemáte
vlastní poznání, neupadli v rozpaky.

Neděle dvacátá po Svatém Duchu
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola k Efezanům V, 15 - 21:
Bratři! Dejte dobrý pozor, jak máte žít, ne jako nemoudří,
nýbrž jako moudří, že využijete času, neboť dny jsou zlé. Proto
nebuďte nerozumní, nýbrž chápejte, co je vůle Páně. A neopíjejte
se vínem, je v tom prostopášnost, ale naplňte se Duchem, mluvte
k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních,
pějte a hrajte Pánu svým srdcem, děkujte neustále za všechno ve
jménu našeho Pána Ježíše Krista Bohu Otci. Buďte si navzájem
poddáni v bázni Kristově.
Pokračování sv. Evangelia podle Jana IV, 45 - 53:
Za onoho času byl jeden úředník královský v Kafarnau,
jehož syn byl nemocen. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do
Galileje, odebral se k němu a prosil ho, aby sestoupil a uzdravil
mu syna, neboť byl blízko smrti. Ježíš mu však řekl: "Neuvidíte-li
znamení a divy, neuvěříte." Královský úředník mu praví: "Pane,
sestup dříve než mé dítě zemře." Řekne mu Ježíš: "Jdi, tvůj syn je
živ." Onen člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl a šel. Když
ještě byl na cestě, přišli mu vstříc služebníci a oznámili mu: "Tvůj
syn je živ." Tázal se jich tedy na hodinu, kdy se mu ulevilo. Řekli
mu tedy: "Včera o sedmé hodině ho opustila horečka." Poznal
tedy otec, že právě v tu hodinu mu řekl Ježíš: "Tvůj syn je živ." I
uvěřil on i celý jeho dům.
Výklad:
Svatý Pavel nám tentokrát ukazuje, jakými prostředky kromě
modlitby si mají a snadno mohou křesťané uchovat onu hřivnu
navíc, kterou dostali, to je odpuštění hříchu a z něho pocházející
stále dokonalejší život v Bohu, ne mimo něj.
Radí především, abychom jednali tak, že bychom mohli říci,
že po mravní stránce konáme vůli Boží, že naše chování odpovídá
mravním doporučením, která jsou obsažena v Bibli, ale jistě ne
tak, abychom přitom byli úzkostliví, zda v něčem nepřestoupíme
zákon Boží, nýbrž s radostí, jako horliví zastánci dobré věci,
abychom vždycky zachovali zásadu moudrosti. Jsme-li jednou na
cestě k Bohu, zanecháme vše, co se s tímto posláním
neztotožňuje. Moudré je sjednotit všechno jednání duchem
Kristovým, jednat tak, jak by jednal On, kdyby šel místo nás, kdyby
šel s námi, kdyby se na nás díval, jakoby naše cesta byla tak
úzká, že nelze ji křížit, nýbrž třeba jít stále tváří k cíli. Proto sv.

Pavel radí, aby se Efezané neopíjeli. V opilství povolujeme
starému člověku, ztrácíme z dohledu svůj cíl a zaměňujeme ho za
hledání chvilkového požitku, po němž následuje kruté vystřízlivění.
Jakým způsobem můžeme uplatnit další radu sv. Pavla,
abychom mluvili k sobě v žalmech, chvalozpěvech, hráli Pánu
svým srdcem?
Sv. Pavel tu jistě myslí na různé formy rozjímavého života.
Není možno mluvit k jiným lidem v žalmech, nebo pět
chvalozpěvy, zaměstnává-li se naše nitro něčím zcela jiným. Je
otázkou, do jaké míry lze žít rozjímavým životem při pilné světské
činnosti a nebýt rušen rozjímáním, nesedět vlastně na dvou
židlích. Většina lidí dosud rozjímala na úkor zevní činnosti a
Církev sama považovala za vhodné doporučit lidem s rozjímavými
sklony, aby odešli z činného života a uchýlili se do klášterů. Je to
řešení dobré, ale nikoliv nejlepší.
Někteří lidé mají pochopení pro zamilované, vědí, že od
nich nelze požadovat výkon, který lze očekávat od ostatních lidí.
Lidé, kteří pociťují touhu neustále rozjímat o Bohu a jeho cestách,
však nenajdou podobné pochopení u ostatních lidí. Nejideálnější
by bylo, kdyby lidé, kteří prošli odpuštěním hříchů, nebo obdobným zásahem milosti Boží, mohli odejít na čas do dobře přizpůsobeného ústraní, aby se svým nadšením vydrželi další pokrok. Jinak, není-li vlna lásky srdcem tak veliká, aby člověk musel rozjímat, je daleko užitečnější zůstávat v činném životě, neboť ten
nám může při určité míře osvícení skýtat hodně látky k rozjímání
jiné povahy, než jaké se vede v klášteřích. Záchytným prvkem je
při něm "hra", jak toto slovo nadhodil sv. Pavel. Jednou větou by
se to dalo vyjádřit: "Hrát všechnu zevní činnost jako oslavu vůle
Boží."
Tato hra se řídí asi těmito pravidly: Na místě, na kterém se
nacházím, jsem ze Tvé vůle, Pane. Kdyby to nebyla Tvá vůle, ani
chvíli bych zde nemusel být, ani chvíli bych nemusel dělat to neb
ono. Jestliže já jediný vím, že to je Tvá vůle a ostatní všichni si
myslí, že sami mi dávají příkaz, nebo že prostě vykonávám
povinnosti svého stavu dané náplní mé práce, pak mi nezbývá nic
jiného, než ponechat své okolí v této domněnce. Platí o mně totéž,
co platilo o činnosti Pána Ježíše. Neosvícený pozorovatel měl dojem, že Pán Ježíš koná svou vlastní vůli, ale on jasně potvrdil, že
sám z vlastní vůle nic nekoná, nýbrž že činí vůli svého Otce v
nebesích. U něho tomu tak dokonale bylo. Nezáleží mu na tom, co
si lidé myslí o pohnutkách jeho skutků. Jisto je, že všechno dělal
dokonaleji, protože konal vůli věčného Otce. V jeho šlépějích pak

šli apoštolové. Ať kázali, napomínali, nebo trpěli za někoho anebo
pracovali, aby se uživili, jako třeba sv. Pavel, vždycky ve všem
plnili vůli Boží. I já mám život od Boha a to za tím účelem, abych
jím vstoupil do věčnosti už zde na zemi. Dbám-li o to, abych jej
zachoval tím, že si vydělávám na jídlo, pití, byt a ostatní potřeby,
nedělám to proto, abych si zaopatřil všechny tyto statky, nýbrž
abych si zachoval život pro dosažení věčného cíle. Totéž platí o
mém vztahu k rodině a lidské společnosti. Také jí jim přispívám
svou činností, aby mohli žít a prospívat na cestě do věčného
života. Vždyť život každého člověka i duchovně zcela
nevědomého, slouží individuálnímu i celkovému vývoji společnosti
k budoucí slávě ducha. Takhle nelžu ani lidem, když svou práci
provádím poctivě. Protože však ji vykonávám z vůle Boží, konám ji
dokonale kvůli němu a jedině z jeho síly. Ke všemu mám sílu od
něho. To mi poskytuje bohatý program k rozjímání, zbavuje mě to
starostí, způsobuje, že konec konců mám jedinou povinnost jen
vůči Bohu a tu provádím i při nejsvětštějších úkolech. O této hře
by se daly napsat celé svazky a byla by to četba užitečná, avšak
je také dobře, když každý sám si najde svůj osobitý přístup k této
věci, který odpovídá jeho individualitě. Jestliže bychom dosáhli na
této cestě určitého pokroku, pak by bylo zcela samozřejmé, že
bychom si byli navzájem poddáni. Sloužit jinému by potom bylo
totéž, jako sloužit sobě, protože by to byla vždycky služba
jedinému Bohu i jedinému zdroji života ve všech, přičemž
nemravné neslouží. Při zázracích Pána Ježíše bychom měli
pozorně přihlédnout k vnějším podnětům takových výjimečných
zásahů. Prozrazují nám, za jakých okolností se v nás uskutečňují
podobné převraty.
Tentokrát královský úředník prosí Pána Ježíše, aby ihned
přišel k jeho dítěti, dříve než umře. Lidé jsou schopni se opravdově obracet k Bohu ve chvílích vrcholné nouze a nebezpečí a
tehdy také bývají zázračně vyslechnuti. Pravou příčinou jejich vyslyšení je bezvýhradné soustředění na moc Boží a současně
dokonalé opuštění moci vlastní, čili jinými slovy: Člověk se tu na
chvíli vymaňuje ze soustavně pěstovaného omylu, že má nějakou
moc ze sebe a jedná podle celoživotně opomíjené pravdy, že
všechna moc pochází od Boha, že on je dárcem života a tedy
všeho, co s ním souvisí. Kdokoliv dovede tuto myšlenku upřímně
pojmout, i když se nenachází v nebezpečí, nebo ve stavu ohrožení
života, způsobí v sobě okamžitě tentýž zázrak, jako provedl Pán
Ježíš na dítěti úředníkově. Ihned se spojí s věčným životem v
sobě a začne vědomě brát sílu z něho, věří si, že je věčnou
bytostí. Tento fakt je velkou nadějí každého člověka pro okamžik
smrti, pokud si v něm zachová jasnou mysl. I v tomto posledním

okamžiku je možno, a za určitých okolností snáze než kdykoliv
jindy, přejít do věčného života. Je to okamžik nejvyšší nouze, kdy
člověk může buď jednat moudře, nebo nemoudře. Moudře jedná
tehdy, když život, který mu už beztak uniká, bez výhrad odevzdá
Bohu, bez práva a naděje žít zde na zemi. Zábrany k tomu by
měly být v té chvíli daleko menší než jindy. Může si být jist, že si
Bůh jeho život rád vezme a přivítá navrátivšího se syna ve svém
domě s velkou slávou.

Neděle dvacátáprvá po Svatém Duchu
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola k Efezanům VI, 10 17:
Bratři! Buďte silni v Pánu a v jeho všemohoucnosti. Oblecte
se v plnou zbroj Boží, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám.
Neboť nevedeme zápas proti krvi a tělu, ale proti knížatům a
mocnostem, proti vládcům světa této temnosti, proti zloduchům v
oblasti nebes. Proto vezměte na sebe plnou výzbroj Boží, abyste
mohli odolat v den zlý a po těžkém boji pevně stát. Stůjte tedy a
buďte opásáni na bedrech pravdou, oděni v pancéř spravedlnosti
a obuti na nohou pohotovostí evangelia pokoje. K tomu ke všemu
mějte štít víry, kterým byste mohli uhasit všechny ohnivé šípy toho
ničemníka. Uchopte také přilbici spásy a meč ducha, to je slovo
Boží.
Pokračování sv. Evangelia podle Matouše XVIII, 23 - 35:
Za onoho času pověděl Pán Ježíš svým učedníkům toto
podobenství: "Podobné jest nebeské království králi, který chtěl
vyúčtovat se služebníky svými. A když začal účtovat, byl mu
přiveden jeden, který mu byl dlužen deset tisíc hřiven. Když neměl
čím zaplatit, rozkázal pán prodati ho, i jeho manželku a děti a
všecek jeho majetek a tím zaplatit. Tu mu onen služebník padne k
nohám a prosí ho: "Měj se mnou strpení a vše ti zaplatím." I
slitoval se pán nad služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil.
Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých
spoluslužebníků, který mu byl dlužen sto denárů. I chytil ho a
rdousil se slovy: "Zaplať, co jsi dlužen!" A jeho služebník padne na
kolena a prosí ho: "Měj se mnou strpení, vše ti zaplatím." Než on
nechtěl, nýbrž odešel a vsadil jej do žaláře, dokud nezaplatí svůj
dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se stalo, velmi se
zarmoutili, šli a vypravovali svému pánu vše co se událo. I zavolá
si ho jeho pán a řekne: "Ničemný služebníku, celý dluh jsem ti

odpustil, protože jsi mě prosil. Neslušelo se tedy, aby ses i ty
slitoval nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se i já slitoval nad
tebou?" I rozhněval se jeho pán a vydal ho mučitelům, dokud
nezaplatí celý dluh. Tak i můj nebeský Otec učiní vám,
neodpustíte-li každý svému bratrovi ze srdce."
Výklad:
Sv. Pavel nás dnes napomíná, abychom byli ostražití při boji
se Satanem, neboť nebojujeme jen proti vlastním tělesným
slabostem, nýbrž proti mocnostem zla, stojících mimo člověka a
nadaným velkou mocí. O této moci se dočítáme při pokušení Pána
Ježíše z úst ďáblových: "Dám ti veškerou tuto moc i jejich slávu,
neboť mně je odevzdána a dám ji komu chci. (Luk. IV, 6)
My jsme dosud redukovali výklad boje se Satanem na boj se
sebou samým a vlastní nevědomostí a chtíči. Sv. Pavel varuje
před tímto pojetím boje se zlem. Prohlašuje, že je to boj s někým
větším než je tělo a duchovní nevědomost jedince. Satan,
přemlouvající Pána Ježíše, se nám naopak jeví jako velmi
poučený, znalý lidského já. Udělali jsme tedy chybu, když jsme
lidské já s jeho pocitem oddělenosti od Boha a od všeho tvorstva
nazvali arcisatanášem, nad něhož větší není? Je to jen pohled na
vše z jiné strany, pohled, který nám připadá užitečnější, protože z
této strany se málokdo dosud díval a naopak při uznání velké
přemoci Satanově často předčasně skládal zbraně, které sv. Pavel
právě velí na sebe vzít. Ostatně není těžké si tento zdánlivý rozpor
vysvětlit, a to učiníme.
Je cesta pohodlná a ti, kdo po ní jdou, ubírají se k záhubě,
jak praví Písmo, a je cesta strmá, úzká, nepohodlná a po ní lze
kráčet ke spáse. Pán Ježíš však tuto úzkou cestu popsal do všech
stran a nelíčil při tom jen její náročnost, nýbrž i její krásu, její
vznešenost a její průvodní jevy, které přináší i moudrost, radost i
blaženost i lehkost při zdolávání těžkostí, lehkost, kterou nikdo jiný
nezná a poznat nemůže, než kdo tuto cestu nastoupil. To
znamená, že i tato cesta, označovaná za velmi obtížnou, má své
světlé stránky, jimž se nevyrovnají ani největší radosti a krásy,
které nabízí cesta široká. Také řešení, které nabízí, má dvě
stránky. Jednou z nich je vztah k Otci nebeskému, ke království
Božímu mimo nás, tj. mimo naše stávající vědomí, existující nad
jeho stavem, nad jeho nynější schopností vnímání, druhou je
osobní vztah k osobnímu já, k vlastní duši, k vlastnímu vědomí.
Neřešili jsme si poměr k Bohu bez ohledu k vlastnímu já, nýbrž
řešili jsme si obojí dohromady a východiskem nám byl stav

vlastního nitra. Podobným způsobem jsme si řešili poměr ke zlu.
Východiskem k pochopení zla a k boji s ním nám bylo pochopení
podstaty zla v nás samých, překonání zla v sobě. Sv. Pavel tuto
stránku boje nepodceňoval, ale viděl přicházet "zlý den", tj. den
konce světa, den posledního soudu. Tohoto pohledu jsme ušetřeni
a už proto řešíme raději celou otázku spásy jako interní záležitost
každého jedince i když dobře víme, že ani zdaleka to není
soukromá záležitost a že se dotýká lidstva více než jakýkoliv
převratný technický objev. Sv. Pavel řeší spásá jako celosvětovou
záležitost. I když k tomuto přístupu přispěl omyl, že nastane brzy
fyzický konec světa, jest jeho pojetí naprosto správné a my se s
ním musíme umět vypořádat bez strašáku konce světa.
Nejhlubší náboženství je nejodvážnější hra s vědomím. Tuto
hru můžeme začít dvojím způsobem:
1. Chopíme se malé odvozené částečky Božího vědomí,
kterou představuje naše bdělé lidské vědomí shromážděné kolem
vyhraněného pocitu jáství a s touto malou hřivnou se snažíme
hospodařit, tj. vejít s ní nazpět do univerzálního vědomí Božího.
Tím hra dospívá ke svému zdárnému konci.
2. Považujeme sebe za nic a hledáme království Boží,
vědomí Boží, které je pro nás vším. Podaří-li se nám ho najít
dokonalým odosobněním, hra rovněž zdárně končí.
Ve skutečnosti každého cesta je směsí obou přístupů ke
hře, ale ve většině případů to není správné.
V boji se zlem by bylo přímo tragické, kdybychom nezvolili
jediné správné východisko a tím je boj se zlem v sobě a nikoliv
hned se Satanem mimo nás, se zlem jako takovým. Abyste tomu
uvěřili, že tomu tak má být, opřeme se o příklad Pána Ježíše, kdy
byl pokoušen Satanem mimo sebe, který ovšem ztělesňoval
dokonale zlo uvnitř člověka. Byl pokoušen až před nastoupením
učitelského povolání. Také v pozdějších dobách i daleko menší
učitelé museli překonat obdobné pokušení přicházející z vnějška.
Sv. Pavel měl zřejmě s mocí Satana osobní zkušenost. Měl ji,
protože se měl stát duchovním učitelem. Kdo nemá učitelský úkol,
marně čeká, že se bude moci přesvědčit o Satanově moci, která
mu byla dána a se kterou on může nakládat podle své libovůle.
Nelhal, když toto řekl Pánu Ježíši. Netroufal jsem si vám to říci
dříve, protože jsem si musel napřed získat vaši důvěru a vysvětlit
vám mnoho jiných věcí, jejichž pochopení napomáhá tomu, abyste
přijali i tuto myšlenku za správnou. Mluvili jsme o této moci jako o
moci nevědomosti. To je její jedna stránka, její uskutečnění v
jednotlivých vědomích lidí. Vně, tj. v rámci celého vesmíru, je to

moc, která není ani nevědomá, ani nemoudrá. Kdybychom ji chtěli
personifikovat, což sice umožní, abychom jí povrchně porozuměli,
ale znemožní nám, abychom jí rozuměli dokonale, pak bychom
řekli, že Satan jako zosobněné zlo je služebníkem Božím, nelze
říci, že pokorným, ale přece jen vydatně pomáhajícím k tomu, aby
existoval vesmír jako časoprostorová překážka, jako děj vsunutý
mezi nás a Boha. Dokud v tomto ději čteme, nemůžeme se
ocitnout mimo něj, nebo lépe, nad ním. Toto je obrovská moc,
daná Satanovi, se kterou on může zacházet podle libovůle. Může
opravdu nabídnout veškerou moc nad všemi královstvími světa.
Dnes už vidíme, že člověk si hodně bere z těchto možností, ale ať
těží energii z atomu, nebo proniká do vesmíru, pořád se pohybuje
v rozmezí toho, co může nabídnout Satan z toho, co mu bylo
svěřeno. Proč mu to bylo svěřeno?
Má-li mít vesmír trvání, nestačí jej jenom stvořit, ani nestačí
jej udržovat, nýbrž držet jej, zdržovat jej mimo Stvořitele, aby zase
nevplynul tam, odkud vyprýštěl. Tuto moc má Satan. Proto mu
tolik záleží právě na duchovních učitelích, aby neučili, jak překonat
hráz děje, prostoru a času. Je zajímavé, jak Pán Ježíš právě
hlubokým pohledem na skrytý smysl děje, jednak podobenstvím
svého života, jednak vymyšlenými podobenstvími ze života lidí,
pomáhal lidem překonat způsob postupného a tedy částečného
poznávání a nahrazoval jej poznáním komplexním - sesláním
ducha Svatého. Kdybychom např. pochopili podobenství vlastního
života a vyvodili z toho důsledky, ocitli bychom se za dějovou
přehradou. Pán Ježíš učil především tomuto. Jiným východiskem
však může být prostor, nebo zase čas. Z jeho jednání je zřejmo,
že tyto praktiky dobře znal, ale veřejně s nimi neseznamoval. Celé
jeho poselství se dá přetlumočit do těchto kategorií. My jsme to
provedli v rámci tohoto spisu jen v nejnutnějším rozsahu.
Přicházejí za námi jiní, kteří to provedou.
Satan, který pokouší Pána Ježíše na poušti, odchází
poražen. Projděte si znovu úvahu, jakými zbraněmi byl poražen.
Jsou to zbraně, které radí používat i sv. Pavel.
Ďábel řekl Pánu Ježíši: "Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem!" A Ježíš mu odpověděl: "Psáno jest: Ne
pouze chlebem živ je člověk."
Většina lidí setrvává v pohodlném a rozumu neodporujícím
domnění, že jsou dětmi této země a že ona je živí. Pravdou však
jenom je, že z jejích darů se živí tělo, nic více. Vědomí, které se
drží v těle, připlývá daleko příměji od Boha než potrava těla, není
vázáno jen na tělo, existuje i mimo ně, před ním a po něm. Touto

pravdou je málokdo na bedrech opásán. Pán Ježíš však věděl, že
je Syn Boží i když nezapomínal na to, že je přechodně synem
člověka. Satan poodhaluje skutečnost, že nad Synem Božím
nemá moci, může však jeho prvenství v těle ohrozit tím, že umožní
synu člověka, aby všechnu moc, která je mu svěřena od Boha,
beze zbytku využil pro život ve světě, když se mu život v těle stane
cílem: "Řekni tomuto kamení, ať se stane chlebem!" Chce od
Pána Ježíše, aby se vrátil k pouhému lidství ostatních lidí, kteří
myslí jen na to, jak by hmoty využili pro svůj pozemský život - z
kamení dělat chléb, z neužitečné hmoty dělat hmotu k
pozemskému životu užitečnou. Tím je dnes lidstvo posedlé.
Využívání hmoty by nebylo na závadu, vždyť umožňuje žít na
světě jen kdybychom nezapomínali, že ne pouze chlebem je živ
člověk. Světský člověk se podobá slepici, která ustavičně shání
pro sebe potravu. Pořád se jen stará o život ve hmotě, na nic
jiného jí nezbývá času. Poněvadž jsou naše potřeby složitější než
slepičí, ani nepozorujeme, že jednáme jako ona. Nemějte mi to za
zlé, ale život, v němž se staráme jen o to co souvisí se životem ve
hmotě, není ničím jiným než poddanstvím Satanovi tak, jak jsme si
definovali jeho úkol. Je sice pravda, že i v takovém životě se o
kousek pohneme kupředu, směrem k věčnosti, ale je to takové
hlemýždí tempo pokroku, jakého jsme svědky v celé ostatní
přírodě. Vždyť ještě do nedávna se i vědci přeli o to, zda se
jednotlivé druhy živočichů vyvíjely, či zda zůstávají trčet na té
úrovni, na které nyní jsou. Jejich vývoj je sice pomalejší než vývoj
lidí, ale ani vývoj lidí se nedal zjistit bez velmi vyspělých
vědeckých metod. Kdo se však dá na cestu vyznačenou Pánem
Ježíšem, ten ukracuje život Satana, ten zrychluje celkový vývoj
lidstva, protože ani zdaleka jeho spása, tj. vědomý vstup do
věčnosti, není jeho soukromou záležitostí, nýbrž má spojitost s
veškerým tvorstvem a zanechává v něm odezvu. Je to řetězová
reakce, kterou nelze zastavit.
Satan pak vyvedl Pána Ježíše nahoru, ukázal mu všechna
království této země a řekl mu: "Dám ti veškerou moc i jejich slávu,
neboť mně jest odevzdána a dám ji, komu chci. Všechno tedy
bude tvé, jestliže se mi pokloníš." Ale Ježíš mu řekl: "Je psáno:
Pánu Bohu se klaněj a jemu služ!"
Rozebíráme si tuto funkci Satanovu podle moci, která mu
byla svěřena. Má moc poskytnout Pánu Ježíši veškerou moc
vladařů této země a při tom mu dává v okamžiku shlédnout
všechna království. To už dneska není utopií ovládat z jediného
místa celé lidstvo. Užíváme do krajnosti moci Satanovy a můžeme
z ní mít ještě více. Jediným pohledem v okamžiku budeme moci

přehlédnout celou zemi a zdá se, že i více než ji. Toto všechno
mohou mít ještě lidé, aniž by se přitom starali o svého Stvořitele.
Velice zajímavý je fakt, že Satan ukázal ze své moci Ježíšovi
všechna království shora v okamžiku, čili že sám má schopnost
globálního bezčasového poznávání a může je přenést na
dostatečně vyspělého jedince. O jeho praktickém panství je tu
důkaz ve slově "nahoru", neboť je tu odhalena skutečnost, že sám
stojí jakýmsi způsobem nad stvořeným. Proto mluví sv. Pavel o
zloduších v oblasti nebes. Přestože Pán Ježíš je sám svědkem tak
ohromné moci, kterou byl vynesen "nahoru", do okamžitého zření
celé země, neztrácí víru v Boha, v jeho prvenství a moc větší, než
je Satanova. Jak jinak jednáme my. Stačí nám, abychom viděli
úspěchy vědy a techniky a jsme ochotni jimi potírat existenci a
moc Boží. Nás kdyby takhle Satan pozvedl do globálního poznání,
to bychom úplně popřeli moc Boží. Sv. Pavel nabádá k tomu,
abychom měli štít víry, kterým bychom mohli uhasit ohnivé šípy
Ďáblovy. To je velmi výstižně řečeno, ale je nutno dodat, že to
musí být víra v účinnost moci Boží, jakou měl právě Pán Ježíš.
Cítil se v bezpečí, jako kuřátko pod křídlem kvočny. Víra není
pouhé nezávazné uznání existence. Boží.
Nakonec zavedl Satan Pána Ježíše do Jeruzaléma a
postavil ho na strmé místo chrámu a řekl: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se
odtud dolů. Neboť je psáno: O tobě nařídil andělům, aby tě
ochránili. I podchytnou tě rukama, abys snad nenarazil nohou o
kámen." A Ježíš mu odpověděl: "Je řečeno: Nepokoušej Pána
Boha svého!" Když Ďábel skončil všechna pokušení, odstoupil od
něho až do času (citováno podle Lukáše IV, 3 - 13).
Jaká je v tomto počínání Ďáblově provokace? Napřed sám
Pánu Ježíši dokazuje svou moc, když mu dává v okamžiku vidět
zemi a když ho bez obtíží přenáší na vrchol chrámu a teď od něho
nechce nic více, než aby se snesl měkce na dlažbu. Člověk by se
cítil zahanben, že sám nedokáže více než jeho pokušitel. Musí se
cítit opravdu Synem Božím, aby odolal tak inteligentně
vymyšlenému pokušení. Pán Ježíš měl na mysli svůj učitelský úkol
a k jeho splnění potřeboval přemoci Satana, aby mu nestál v
cestě. Proto se nesnáší shora na zem, nýbrž překonává Satana
oddaností Bohu. Nesjednocuje se ani na chvíli s vůlí Ďáblovou,
nýbrž stále má na mysli vůli Otcovu. To jsou pro nás
nedocenitelná poučení. Nemělo by smyslu, aby člověk, který míří
k Otci, dokázal všechno co ten, kdo se specializoval na určitý úsek
ovládání hmoty. Člověk na cestě k Bohu musí ovládat hmotu a její
zákony zcela jiným způsobem než člověk světský. Možná, že ten,
kdo umí štěpit atomy, nebo létat do vesmíru, nedokáže ovládnout

některé své sklony a je jejich otrokem. To z něho činí služebníka
Ďáblova, zatímco o milost a moc Boží opírající se člověk může
svobodně kráčet za objevením věčného života.
Boj proti Satanu se může dít také dvojím způsobem:
1. Buď se může bojovat proti jeho universálnímu úkolu, stavět se proti jeho nadvládě ve světě a to je u začátečníka hotové
bláznovství, které by bylo právem odsuzováno jak světskými, tak
duchovními lidmi, protože nelze zrušit nastolený řád jinde než v
sobě a pak odtamtud.
2. Nebo se může bojovat proti jeho nadvládě ve vlastní duši
a to je povinností každého křesťana. O tom jsme si posledně vykládali. A jako stačí své já převést zpět do Otcovského domu, tak
není zapotřebí se ohlížet po tom, k čemu nás svádí Ďábel, nýbrž
dbát toho k čemu nás nabádá Kristus a v jeho duchu např. sv. Pavel.
Nezapomeňme nikdy, že existuje jednota mezi zlem v nás a
zlem jako celkem. Od člověka se nechce nic víc, než aby vyvrátil
panství zla v sobě a teprve odtamtud podle svých úkolů též jinde.
Začne-li s odbouráváním své duchovní nevědomosti, je ovšem
potom nutné, aby z nových znalostí vyvodil praktické uzávěry pro
svůj život. O jednom takovém závěru mluví dnešní evangelium.
Dnes citovaný výňatek ze sv. evangelia, nás nabádá k tomu,
abychom svým jednáním přešli na úroveň milosti Boží, chceme-li
se z ní vůbec kdy těšit. Nemáme právo si přát, aby nám byly
odpuštěny velké viny, když ani malá provinění svých bližních
nedovedeme odpustit. Dlužník dlužil pánovi milióny. Přepočteno
na naše peníze, ale sám neodpustil dluh několika stokorun,
přestože mu byl jeho velký dluh odpuštěn. Podobenství sice
vystihuje tehdejší poměry, kdy dlužník mohl být prodán do otroctví
i se svou rodinou, nemohl-li zaplatit, avšak jako všechna ostatní
podobenství Ježíšova svým významem přesahuje časový rámec.
Také dnes nikomu, kdo neodpouští, není odpuštěno a stává se
otrokem hmoty, na které tolik lpí. A stejně tolik proto, že nedokázal
odpustit, jako proto, že jeho srdce je u majetku a ne u Boha.
Neodpovídá-li naše jednání úrovni, na které se chceme ocitnout,
marně se snažíme modlit. Ani modlitba nám nepomůže. Naše činy
potírají vliv modlitby a uvádí nás do přílišné otrocké závislosti.

Neděle dvacátádruhá po Svatém Duchu

Čtení z listu sv. Pavla Apoštola k Filapanům I, 6- 11:
Bratři! Mám důvěru právě v to, že ten, kdo počal ve vás
dobré dílo, dokoná je až ke dni Ježíše Krista. Vždyť je spravedlivé,
abych já o vás všech takto smýšlel, protože vás mám v srdci, vás
všechny, kteří jste spoluúčastníky v mé milosti, jak v mých
okovech, tak při obraně a utvrzování evangelia. Neboť Bůh je mi
svědkem, jak po vás všech toužím v srdci Ježíše Krista:
A o to se modlím: Nechť se vaše láska víc a víc rozmáhá v
poznání a ve všeliké zkušenosti, abyste dovedli rozlišit, čemu dát
přednost, abyste byli čistí a bezúhonní ke dni Kristovu, naplněni
ovocem spravedlnosti skrze Ježíše Krista k slávě a chvále Boží.
Pokračování sv. Evangelia podle Matouše XXII, 15 - 21:
Za onoho času se farizeové vzdálili a radili, jak by ho chytili
v řeči. I poslali k němu své učedníky a herodiány s dotazem:
"Mistře, víme, že jsi spravedlivý a učíš cestě Boží podle pravdy a
nedbáš na nikoho, neboť nikomu nestraníš. Pověz nám tedy, co
se tobě zdá: Je dovoleno dávat císaři daň či ne?" Ježíš
odpověděl: "Proč mne pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi daňový
peníz!" I podali mu denár. On se pak jich zeptá: "Čí je tento obraz
a nápis?" Řeknou: "Císařův." Tu jim praví: "Dávejte tedy co je
císařovo císaři a co je Boží, Bohu."
Výklad:
Všechna znění Nového Zákona jsou v této Postile převzata z
překladu dr. Pavla Škrabala, který vyšel r. 1948 v Dominikánské
edici Krystal, v Olomouci. Tentýž dr. Škrabal píše ke každé součásti Nového Zákona výstižný úvod. Vyjímám část z úvodu k listu
apoštola Pavla Filipanům:
Město Filippy, nazvané tak po Filipovi, otci Alexandra Velikého, leželo v Makedonii u severního břehu Egejského moře,
dnes se nazývá Tilibejdík. Je to první evropské město, které sv.
Pavel na své druhé apoštolské cestě kolem r. 52 navštívil a tam
křesťanskou obec založil (Skut. apoš. XVI, 11). Zastavil se tam i
na třetí cestě (Skut. ap. XX, 6). Filippané se věrně drželi evangelia, jak jim je hlásal Pavel a přilnuli k němu upřímnou láskou, jak
plyne z toho, že ho dvakrát hmotně podepřeli (Filip. IV, 18).
Hmotnou podporu - a ne malou poslali mu pak i do vězení v Římě
prostřednictvím Epafroditovým. Při té příležitosti jim Pavel napsal
list, ve kterém i on ukazuje svou upřímnou otcovskou lásku k nim.
Je to nejsrdečnější list Pavlův. Napsal jej ke konci svého vězení v
Římě, v prvních měsících r. 63... Jinde se sv. Pavel nerad dával

podporovat, třebaže si toho zasluhoval pro své práce. Když tedy u
nich učinil výjimku, třeba z toho usuzovat, že byl přesvědčen o
jejich spolehlivosti ve víře a ve ctnostném křesťanském životě.
Tady bylo nutno předeslat část úvodu Dr. Škrabala, protože
jinak se nedala vysvětlit narážka na okovy v citovaném úryvku.
Sv. Pavel opět mluví o dnu Kristovu a v dalších řádcích
dopisu píše, že si jej představuje jako vzkříšení z mrtvých v
oslaveném těle. Píše doslova: "My však jsme občané nebes,
odtamtud tedy očekáváme Spasitele, Pána Ježíše Krista, on
přemění naše ubohé tělo k podobě se svým slavným tělem, podle
moci, kterou si může všechno podrobit." (Filip III, 2O - 21) Z toho
je vidět ve srovnání s dříve napsanými dopisy, že se už začal
smiřovat s tím, že konec světa nenastane během života jeho
generace. Tomu nasvědčuje i jeho výrok z téhož listu: "Kristus je
pro mne život a smrt zisk. Avšak žít v těle by pro mne znamenalo
plodnou práci, mám touhu zemřít a být s Kristem a to je nadmíru
lepší, ale zůstat v těle je nutnější pro vás. Nevím, co volit." (Filip I,
22- 24).
Sv. Pavel nepovažoval svůj stav, který zažíval v těle, za stav
vrcholné duchovní vyspělosti, nýbrž za stav vývojový, který teprve
po odpadnutí těla a po vzkříšení z mrtvých po konci světa se
stane dokonalým. Těmito nepřesnostmi vtiskl ráz křesťanské víře
až do našich dob. Píše o tom: "Abych poznal Krista i moc jeho
zmrtvýchvstání a měl účast v jeho utrpení, připodobňuji se jemu ve
smrti, abych nějak dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Ne, že bych toho
již dosáhl, nebo byl už dokonalý, ale chvátám, zda také uchvátím,
poněvadž jsem byl také uchvácen Kristem Ježíšem." (Filip III, 1012).
Stojíme před rozporem, který je na čase vysvětlit. Sv. Pavel
mnohokrát mluví o tom, že duchovní život v něm roste, kdežto on,
Pavel, se zmenšuje a že je to povinnost křesťana, aby se tak stalo. Sv. Pavel, sám duchovní učitel, sebe nepovažuje za dokonalého. Ukazuje se, že živé spojení s Kristem, které sv. Pavel měl,
neboť praví, že Kristus v něm žije, není takové povahy, aby ho
činilo dokonalým. Správněji se však dá říci, že toto spojení ho
činilo sice dokonalejším, než byl kdokoliv, jenž je neměl, že ho
také opravňovalo k učitelskému úkolu, avšak ponechávalo ještě
naživu Pavla člověka a proto též určitý prostor pro lidskou nedokonalost. Jeho nedokonalost nespočívala v tom, že by se byl
dopouštěl hříchů jako člověk, který není spojen s Bohem. To by se
byl neodvážil radit Filipenským: "Co jste uslyšeli a na mně viděli, to
konejte!" (Filip IV, 9). Šlo o skrytý druh nedokonalosti, o míru

spojení s Bohem, která doopravdy v těle za bdělého vědomí a za
činného způsobu života nemůže překročit určitou mez, nemá-li to
mít za následek odchod z bdělého stavu, zamezení pochodu
myšlenek a tím činnosti, odchod z hmoty. Sv. Pavel přece
prozrazuje, že by mohl zvolit smrt, neboť po smrti by byl dokonaleji
spojen s Kristem, ale nečiní to z lásky ke svým žákům, pro svůj
úkol na zemi. Sv. Pavel měl jasnou představu o tom, jak to s ním
bude vypadat po smrti, protože zažil stavy podobné smrti, kdy
lidské já se zcela vlilo do nastavené náruče Boží. Jen jediné bral
příliš doslova: Zmrtvýchvstání v oslaveném těle. Měl pořád na
mysli, že Pán Ježíš vstal z hrobu a domníval se, že tak tomu musí
být i s každým člověkem. Je tomu tak sice doslova, ale přece jen
jinak. Vstáváme z mrtvých, vstáváme v těle, jenže jím není tělo v
našem slova smyslu, nýbrž zachovalá lidská individualita, potom
už věčný svědek Boží. Kdybychom takhle měli rozumět oslavenému tělu, všechno by bylo v nejlepším pořádku a nebylo by v řeči
Pavlově ani rozporů, ani omylů. Pro nás jich tam také není,
protože doba Pavlova života na zemi minula, konec světa nenastal
a sv. Pavel už dávno vstal z mrtvých. O tom se přesvědčilo mnoho
křesťanských duší, které, samy se ocitnuvší v nebi, jej tam našly,
tj. setkaly se s jeho individualitou, vzkříšenou k věčnému životu.
Ani svým následovníkům sv. Pavel nesliboval nic, co by se bylo u
nich nesplnilo. Pokud byli poslušni jeho rad a zůstali Kristu věrni, i
oni dávno vstali z mrtvých, jenže jejich zmrtvýchvstání se stalo
čistě podle slov Kristových "Amen, pravím vám, že nepomine toto
pokolení, pokud se tyto věci nestanou." V hodině smrti přecházeli
do stavu trvalého vzkříšení, to byl jejich individuální konec světa,
který není totožný s fyzickým koncem světa v malém, s koncem
těla. To se dá dnes už snadno opravit.
Dále vám možná připadá, že sv. Pavel přece jen mluví o
nebesích jako o místu, ze kterého má přijít křesťanům pomoc. To
však je jen obrazné mínění místa, protože jinde praví, že byl
stržen do třetího nebe a toto vytržení líčí jako stav, při kterém
nezáleží na tom, zda se udál v těle, či mimo ně. Jinde praví, v
jakých nesčetných nebezpečích se už ocitl a jak byl z nich
zázračně vysvobozen. Těžkosti, které prožíval, nepochází z jeho
duchovní pokročilosti, nýbrž z úkolu, který na sebe bere. Nikdo
jiný než tak velký zasvěcenec by byl mohl na sebe vzít tolik
zodpovědnosti a působit tak převratně proti zájmům ortodoxních
Židů i proti celé římské říši. Všude se ukázalo, jakou nesmírnou
moc čerpá shůry, to je ze stavu spojení s Kristem, který v něm
působí a který jej vyvádí ze všech nebezpečenství až do času
dokončení úkolu. Právě Filipanům např. připravil velice radostný a

šťastný život, takže si může dovolit jim radit: "Radujte se vždycky v
Pánu. Opakuji: Radujte se!" (Filip. IV, 4).
Dále třeba vysvětlit slova sv. Pavla: "Nechť se vaše láska
rozmáhá v poznání... abyste dovedli rozlišit, čemu dát přednost."
Sv. Pavel hlásal cestu lásky a stavěl ji významem na první místo.
O tom už byla řeč. Avšak také správně poznával, že láska není samoúčelná a že by přece jen mohla přinést určitou nerovnováhu ve
vývoji, kdyby za ní nenásledovalo patřičné poznání, správný způsob rozlišování, co je správné a co nikoliv. Sv. Pavel právě v tomto
listu prozrazuje, že rozlišuje, čemu má dát přednost, že toto
rozlišení je pro něj směrodatné, neboť pramení z lásky. Schopnost
jeho rozlišování byla ustavičně posilována vědomým soužitím s
Kristem a dostavila se po extazi před Damaškem, kde spadl s
koně a byl vyzván Kristem, aby jej nepronásledoval, nýbrž následoval. Také učedníkům Pavlovým se dostala určitá míra
schopnosti správného rozlišování, když na ně při křtu sestoupil
Duch Svatý. Avšak přece jen rozhodující převahu měla láska,
kdežto schopnost rozeznávání byla z ní jen odvozena a vázla za
láskou, právě jako tomu bylo do určité nepatrné míry u sv. Pavla.
Je zajímavé, jak určitý nedostatek mistrův se přenáší ještě ve
větší míře na jeho žáky, protože ti jsou méně pokročilí. Máme tu
ale zároveň nezvratný důkaz o tom, že Duch Svatý by nemohl
působit sám o sobě bez prostřednictví jím už naplněných.
Přechází od Krista a od Otce přes apoštoly na jejich učedníky a
bere na sebe přímo osobní podobu nebo osobní vlastnosti
apoštolů. V tom je jeho účinnost větší a znatelnější, než kdyby
působil bez prostředníků. V tom je ovšem také zárodek
nedokonalosti tohoto zprostředkování. I tady platí Kristův výrok, že
není učedník nad mistra. Zde se prozrazuje, že mistr přenáší na
učedníky zkušenosti, které sám nabyl a které si sám ustavičně
zdokonaluje živým stykem se zdrojem poznání - s Bohem. Tento
fakt se v křesťanství neustále špatně chápe. Úloha duchovního
vůdce je daleko důležitější než jak se předpokládá. Nicméně
učedníky musí stavět na základu, který získal prostřednictvím
mistra. Potud ta četná napomenutí sv. Pavla různým církvím.
Správnější a samostatnější schopnost rozeznávání se dostavuje
až po uchvácení Kristem, jak to nazývá sv. Pavel, tj. po extazi,
jejímž motivem nebyla láska, nýbrž poznání. Sv. Pavel už před
svým obrácením na křesťanství byl člověkem spravedlivým a mezi
křesťany, které pronásledoval, nacházel rovněž spravedlivé lidi. To
v něm muselo způsobit narůstající rozpor mezi dosavadním svým
poznáním, mezi vlastním počínáním. Ve chvíli, kdy na další cestě
za pronásledováním křesťanů nabývá vrchu jeho poznání nad
slepou poslušností, zjevuje se mu pravda, Kristus a dostává ho na

svou stranu. Sv. Pavel byl mužem činu, není divu, že chtěl zase
opačnou činností zahladit minulé skutky. Pravda se u něho
vynořuje z daleko rozvinutější oblasti činorodé lásky, nikdy
nepřekračuje její rámec. Sv. Pavel se mnoho nesnaží korigovat
pravdou přílišnou naději ve všeobecnou nápravu věcí, kterou si
slibovali křesťané od fyzického konce světa, zatímco náprava
vždycky může nastat jen převratem v nitru lidí. Tento omyl ani
chvíli nepodrývá jeho snahu po nápravě jednotlivců a skupin, proto
mu směl být ponechán. Sv. Pavel získává z pravdy syntetický
pohled na celou minulost, pohled, který nutně potřeboval, aby se
mohl stát vnitřně svobodným a podobně osvobozoval i jiné.
Takovým způsobem se mu celá minulost židovského národa
dovršuje v úloze Mesiáše, začíná hluboce rozumět smyslu
minulosti a lásky Boží a začíná v nich vidět vedoucí prvky
duchovního rozvoje. Dává se tedy především do služeb této
milosti a lásky a jedinečně nám vysvětluje tuto stránku Kristova
učení.
Dnešní sv. Evangelium nás staví před nutnost jasného
rozlišení mezi službou dvěma pánům, kterou Pán Ježíš tolik
odsuzoval a mezi dáváním toho, co je Božího Bohu a co je
císařovo císaři. Z předešlých výkladů by toto rozlišení už pro nás
nemělo být problémem. Nicméně je nutno si též uvědomit, za
jakých okolností dává Pán Ježíš svou odpověď. Teprve r. 6 po Kr.
bylo Judsko přivtěleno k římské provincii Syrské a od té doby Řím
vymáhal na obyvatelích Palestiny daně. Je pochopitelné, že židé
velmi těžce nesli nadvládu pohanů. Zdráhali se platit daně. Kdyby
byl Pán Ježíš odpověděl, aby platili daň, byl by proti sobě pobouřil
lid. A to si Saduceové přáli, neboť žárlili nad jeho vzrůstající mocí
nad lidmi. Kdyby zakázal platit daň, byli by ho udali u římské
správy jako buřiče. Byla tedy naděje, že ať odpoví tak nebo tak,
vždy se ho zbaví. Šalamounská odpověď Ježíšova však nebyla
pouhou chytrou výmluvou, nýbrž odpovídala duchu jeho učení.
Pán Ježíš brojil proti starostlivosti, která připoutává, ale sám
obstarával svým apoštolům všechno, co potřebovali. Tutéž službu
dosud činí všichni asijští vůdci svým učedníkům.
Obstarává chléb hladovícím, chválí štědrost i péči o
nemocné atd. Právě tak od nejútlejšího věku se podřizuje všem
zákonům a káže poslušnost vůči rodičům. Zkrátka je té zásady, že
když chce někdo vyrazit do věčnosti, musí si zajistit pokojnou, klidnou a pevnou základnu na zemi, dobré vztahy k blízkému a
vzdálenějšímu okolí, k rodině i ke společnosti, a jeho řádům.

Všeobecně se dá říci, že žije-li člověk ve sváru, a to v
nejširším slova smyslu, se svým životním prostředím, nedostává
se mu dostatečné průpravy v klidu, potřebné k tomu, aby mohl stanout nad hmotnou úrovní.
Svárem s životním prostředím rozumějme jak nedostačující
zdraví, nedostatek duševního klidu, nepřátelský poměr k
čemukoliv a ke komukoliv, jak k vlastnímu tělu, tak k jiným lidem i
ke společenským a politickým poměrům. Z požadavku odstranit
tento svár, radil Pán Ježíš dávat císaři, co je císařovo, léčil
nemocné a případně křísil mrtvé. Příliš zarmoucený člověk
nemůže rovněž učinit ani krok kupředu.
Když mluvil o přílišné pečlivosti prozradil, že ani příliš
připoutaný člověk ke hmotě nemůže rozšířit svůj obzor. Je příliš
soustředěn na prostředek vývoje, považuje ho za svůj cíl a proto
nemůže zdvihnout hlavu, je jím příliš zaměstnán. Má pouze dávat
co je císařovo císaři, ale ne více. Má to dávat jen proto, aby mohl
dávat Bohu, co je božího. Upíráme-li světu dávat, co je jeho, např.
lidskému tělu stravu a odpočinek, poskytovat mu hygienické
myšlení i prostředí života, žijeme-li ve vnitřním nebo vnějším
rozporu s existujícím řádem, neplníme příkaz, abychom dávali
císaři, co je císařovo. Musíme se potom smířit s tím, že nebudeme
moci, i když budeme chtít, dát Bohu, co je jeho. Bude nám v tom
brzdit zanedbané tělo, neklid, nenávist, celá řada vnitřních rozporů
a střetů.
Jak vidíme, Pán Ježíš nebyl hlasatelem extrémní cesty,
nýbrž střední cesty, i když mluví o dvou cestách - strmé a
pohodlné - a o žádné střední. Ta jeho strmá cesta není totiž tak
strmá a strohá, aby o ní nemohl říci, že břemeno a jho na ní není
lehké a sladké. Vybízí-li např., aby člověk, kterého volá, všeho zanechal a šel za ním, což je jistě extrémní cesta, je to proto, že i na
cestě, kterou on hlásal, je třeba na blízké a přímé zavolání
odpovědět jednoznačně. Na kteroukoliv cestu je třeba se umět
postavit oběma nohama. Na začátku cesty je opravdu lépe všeho
zanechat a jít za volajícím hlasem. Nevědomá lidská společnost
nemá, bohužel, pro to pochopení. Není ochotna toho, kdo je takto
volán, uvolnit ze svých svazků a dát mu čas k tomu, aby zažil milost, která ho volá. Velmi by jí to bylo ku prospěchu. Vrátil by se za
čas do jejího středu člověk moudrý, nejenom vzdělaný, ale
moudře chytrý. Ono však stačí při tak prudkém volání vzít si čtrnáctidenní nebo třínedělní dovolenou. V té době stačí se člověk
vypořádat s dostavivší se milostí a obohatit jí hodnocení všech
věcí. Pak, i když se vrátí, nevrací se stejným způsobem, jako
člověk postrádající nadhled, nýbrž obohacený o poklad, který na-

šel, který dovede ukrýt před zraky všech, kteří by neuznali jeho
cenu. Bude-li pak dávat, co je císařovo císaři, nebude ho to už
zneklidňovat, jakoby ho to zneklidňovalo, když by neuměl dát Bohu, co je jeho, nebo neměl možnost napřed dát bez výhrad Jemu.
Byl bych nerad, kdybyste si mysleli, že toto je nějaký
kompromis mezi Kristem a požadavky nové doby. Vzpomenete si
možná, že Pán Ježíš řekl svým apoštolům, kteří byli rybáři, že od
chvíle povolání do jeho řad nebudou lovit ryby, nýbrž duše.
Nesliboval jim návrat k rybám po třínedělní dovolené u něho.
Nezapomeňte však, že Pán Ježíš je povolával do učitelského
úřadu. Učit duchovní nauku je chytat duše a povznášet je až do
stavu poznání věčné podstaty. Ne každý, ba jen málokterý je
povolán do učitelského úřadu a ještě i ti, kdo jsou k němu
povoláni, vždycky museli prodělat období přípravy, kterou bychom
u apoštolů nazvali obdobím rybaření. Pán Ježíš ani chvíli
nenechával své rybáře v klášteře. Vodí je pořád mezi lidi, ukazuje
jim, jak s nimi mají vycházet, jak mají léčit jejich tělesné a duševní
neduhy. Kdyby je byl odvedl někam do ústraní, kde by je byl
intenzivně vyučoval vnitřně i zevně, byl by je byl jistě dostal na
vznešenější úroveň než v době před svým ukřižováním, ale byl by
z nich udělal v očích lidí pouhé moudré filosofy, kterým by lidé
nerozuměli a které by považovali za výstředníky a to plným
právem. Ježíšovo učení vychází z denního života, všude na něj
navazuje. Při něm nejsou rozhodující okázalé skutky sebekázně a
krasořečnění, nýbrž správný poměr k bližnímu a k Bohu.
Bohatému Zacheovi, jejž přijímá do obce křesťanů s celou jeho
rodinou, neradí, aby všechno rozdal chudým, nýbrž jen polovinu,
nechce od něho, aby zanechal svého úřadu a to všechno jen
proto, že dokázal prohlédnout jeho duši. Ví, že Zacheus už
nebude lpět na tom co má, nýbrž bude tím sloužit svému okolí i
křesťanství. Naproti tomu bohatému mládenci radí, aby rozdal
všechno co má chudým a následoval ho. V tom není rozporu.
Mládenec neměl povinnosti vůči rodině. Pánu Ježíši nejde o
rozdání všeho, ale o to, aby každého maximálně uvolnil od hmotné
připoutanosti a při tom nerušil jeho legitimní svazek s okolím. Kdo
by všechno rozdal, ale litoval by toho, byl by na tom hůře než ten,
kdo by si to ponechal, ale nelpěl na tom.

Neděle dvacátátřetí po Svatém Duchu
1 - 3:

Čtení z listu sv. Pavla Apoštola k Filippanům III, 17 - 21, IV,

Bratři! Staňte se mými následovníky a patřte na ty, kdo žijí
podle vzoru, jaký máte v nás. Neboť, jak jsem vám často říkal,
nyní to pravím i s pláčem, že mnozí žijí jako nepřátelé kříže
Kristova. Jejich konec je záhuba, jejich Bůh je břicho a sláva ve
vlastní hanbě, oni mají na mysli pozemské věci. My však jsme
občané nebe. Odtamtud také očekáváme Spasitele, Pána Ježíše
Krista, on přemění naše ubohé tělo k podobě se svým slavným
tělem, podle moci, kterou si může všechno podrobit. Proto, moji
milovaní a žádoucí bratří, má radosti i koruno, tak stůjte pevně v
Pánu, drazí. Napomínám Evodii a Syntychu, aby stejně smýšlely v
Pánu. Ano, prosím i tebe, vzácný spolupracovníku, ujmi se jich,
vždyť se mnou spolubojovaly v evangeliu i s Klementem a
ostatními mými pracovníky, jejich jména jsou v knize života.
Pokračování sv. Evangelia podle Matouše IX, 18 - 36:
Za onoho času, když mluvil Pán Ježíš k zástupům, přistoupil
k němu jeden představený, klaněl se mu a pravil: "Moje dcera
právě zemřela. Ale pojď, vlož na ni ruku a bude živa." I vstal Ježíš
a šel za ním i se svými učedníky. A hle, jedna žena, která trpěla
krvotokem dvanáct let, přistoupila zezadu a dotkla se lemu jeho
šatu. Pravila si totiž: "Dotknu-li se jen jeho šatu, budu zdráva." Ale
Ježíš se obrátil a vida ji, řekl: "Buď dobré mysli, dcero! Tvá víra tě
uzdravila." Žena pak byla zdráva od té hodiny. A když Ježíš přišel
do domu představeného a uzřel pištce a hlučící dav, řekl:
"Odejděte, neboť dívka nezemřela, nýbrž spí." I posmívali se mu.
A když byl zástup vykázán ven, vstoupil, vzal ji za ruku a dívka
vstala. A roznesla se zpráva o tom po celé té krajině.
Výklad:
Dnešní čtení i evangelium je výrazem velké naděje pro
všechny, kdo jdou za Kristem. Také my očekáváme Spasitele,
který přemění naše ubohé tělo k podobě se svým slavným tělem.
Sv. Pavel slibuje, že tato naděje je oprávněná, pokud se řídíme
vzorem, který máme ve svatých, jakým byl sv. Pavel.
Jak jsme si řekli, máme ještě jednu výhodu před prvními
křesťany. Sv. Pavel byl přesvědčen, že zde na zemi můžeme patřit
na Boží Pravdu jen v obrazech, po smrti pak teprve tváří v tvář.
Také proto mluvil o vzkříšení z mrtvých v obrazech, jako by se
vzkřísilo tělo. Možná, jak jsme si už rozebrali, sám podlehl síle
tohoto obrazu, že ho bral doslova, když zmrtvých vstání Páně, s
jehož svědky se stýkal, mu bylo jasným důkazem, že lze v
oslaveném těle povstat z hrobu. Mezi sv. Pavlem a dneškem se
však mnoho křesťanů přesvědčilo - a jejich svědectví jsou

zapsána i v naší době znovu prožívána - že tělo podstatně
omezuje zažívání pravdy o naší věčnosti, ale ne natolik, že
bychom byli schopni je zakoušet jen ve vidění obrazů, nýbrž v tom
smyslu, pokud si troufáme je prožít bez obrazu, že zjevení pravdy
není stále stejně intezivní, protože naše tělo by pod jeho
mohutností zahynulo. Vidění pravdy bez obrazu totiž naplňuje
nejvyšší smysl našeho života. Můžeme o něm říci slovy sv. Pavla,
že při něm nevíme, zda se odehrává v těle, či mimo ně, protože si
při něm zachováváme to vědomí, které máme nyní, v pravém
smyslu slova povstáváme z hrobu omezenosti, ze zajetí mysli a
rozumu, jako bychom měli naráz nové tělo, které je prostředníkem
daleko bohatších zkušeností, než bychom se třeba odvážili snít.
Jenže už tu nejde o tělo, nýbrž o nesmrtelnou duši, ve které toto
vše zažíváme a která znovu ožívá, když před tím, jak se nám
zdálo, už umřela. Ona však nikdy nezemřela, jenom spí.
Pohleďme na ni v obrazech, které nám nabízí k rozluštění dnešní
sv. evangelium.
V evangeliu sv. Lukáše, kde se líčí tatáž událost vzkříšení
dívky, se praví: "Jair, představený synagogy, padl Ježíši k nohám
a prosil ho, aby šel do jeho domu, protože měl jedinou dceru, asi
dvanáctiletou a ta umírala." (Lukáš VIII, 41 - 42)
Mezitím, co se Pán Ježíš zdržel s ženou, která se dotkla jeho roucha, přišli poslové z domu Jairova, že jeho dcera mezitím už
zemřela. Toto dokreslení události je velmi důležité.
Není náhodou, že vyléčená žena trpěla krvotokem 12 let.
Právě tak není náhodou, že Jairova dcera byla dvanáctiletá, že
Pán Ježíš měl dvanáct apoštolů atd. Těch dvanáctek je v Bibli
více, neboť dvanáctka je v symbolice tehdejší doby znamením
celku všeho stvořeného, celý vesmír ve velkém, makrokosmos, a
celý vesmír v malém, mikrokosmos, člověka, ovšem jen jeho
konečnou stvořenou část.
Pán Ježíš potvrdil, že tato úplnost stvořeného je velmi důležitá, kromě jiného už tím, že po Jidášově odchodu si vyvolil
dalšího dvanáctého apoštola, sv. Pavla. Ve dvanáctce je skryto
především tajemství, že jen v lidském těle, ve dvanáctce v malém,
je možno překonat hranice velké dvanáctky, všeho stvořeného a
ocitnout se za jeho hranicemi, které bychom marně hledali za
kteroukoliv galaxií, když je přímo v nás. Tam, v nesmrtelné duši,
se střetává hranice tohoto stvořeného království s královstvím
nebes a odtamtud také všichni očekáváme příchod Pána Ježíše
Krista, neboť jeho jsme občané tam je náš Otec.

Přáli bychom si, aby zmizela nadobro chymerická představa
o tom, že po smrti nám kyne věčná blaženost, nedosáhneme-li ji
zde, v lidském těle. Taková představa otupuje meč naší pečlivosti
a ostražitosti, znehodnocuje cenu naší malé dvanáctky, naší existence v těle, ve vesmíru, v zajetí omezenosti. Obrací zbytečně
naši touhu do neznáma, které se nám nikdy nestane známé,
jestliže zde, na zemi, se o to nepřičiníme. Proto všechna
napomenutí Pavlova je třeba brát s nesmírnou vážností. On měl
zkušenosti o tom, co se může a má činit, aby se dovršil smysl
našeho života, aby naše jména byla zapsána do knihy věčného
života. Zde na zemi je třeba nabýt poznání pravdy, zde je třeba
zažít existenci Boží, zde je třeba zažít věčnou blaženost.
Naše nesmrtelná duše je podobna ženě, která po dvanáct
let trpěla krvotokem a byla uzdravena po jediném dotyku roucha
Ježíšova. Dvanáctka, to znamená trvání zajetí v nemoci, ve
stvořeném, ve vesmíru. Je to další její hluboký smysl. Dokud se
nesetká se svým ženichem, Ježíšem Kristem, Synem Boha Otce,
vykonavatelem jeho vůle ve stvořeném, dotud bude trpět svou
nemocí, krvácejícím tělem, které na sebe bere. Toto tělo však
nejen krvácí, ale také umírá. Jestliže dvanáctka znamená také
délku existence vesmíru, délku pobývání nesmrtelné duše v zajetí
stvořeného, pak je to význam dvanáctky ve velkém, kdežto lidský
život, toť dvanáctka v malém. Tam rovněž dochází k ustavičnému
krvácení z mnoha stran, k postupnému opuštění všeho, co si tam
nesmrtelná duše vybudovala. Buduje-li si zde tělo, je to projev její
touhy mít tělo věčné, oslavené, neumírající, které ovšem není
tělem v našem smyslu, ale je to schránka nesmrtelné individuality
nesmrtelné duše. Od Boha je duši dáno tělo, aby se v něm mohla
dotknout lemu roucha jeho. Daří se jí to tehdy, docílí-li jednotu
odvozené lidské mysli s pravdou Boží. Může toho dosáhnout
několikerým způsobem. Zde Pán Ježíš chválí víru, kterou lze této
jednoty dosáhnout. Vpravdě takovou víru, jakou prokázala ona
žena, nemá nikdo jiný než nesmrtelná duše. Kdybychom znali, jak
malá je pravděpodobnost, že se pomocí smrtelného těla, které na
sebe bere, stane podílníkem na zázračné moci Kristově, že totiž jí
poskytne právo vyjít z velké dvanáctky, z času a prostoru, z hranic
vesmíru, divili bychom se, že může mít tak velkou víru. Indové
praví, že se neúnavně nesčetněkrát znovu a znovu vtěluje do
lidského těla v postupných vtěleních, až nakonec přece jen prorazí
krunýř hmoty. K tomu by věru bylo zapotřebí skálopevné víry
nesmrtelné duše. Vždyť může tělu předat vždy jen nepatrnou část
vědomí propůjčeného od Boha a tato nepatrná částečka věčnosti
se vždycky záhy po narození člověka na svět beznadějně zaplete

do pout s hmotou, místo do pout s Bohem. Jaká je potom naděje,
že znovu přistoupí ke Kristu a dotkne se lemu roucha jeho.
Také v domě Jairově se děje něco neobyčejného.
Poznáváme to z výroku ev. sv. Marka V, 37, že tentokrát činí Pán
Ježíš výjimku, kterou udělal jen v několika málo případech, např. v
zahradě Getsemanské a při proměnění na hoře Tabor. Bere s
sebou jen tři apoštoly: Petra, Jakuba a Jakubova bratra Jana. Sv.
Marek praví: "A nedovolil, aby jej kdo doprovázel, leč jen Petr,
Jakub a Jakubův bratr Jan." Nám se tu zdá, že se tu nebude dít
nic většího a nic tajemnějšího než při ostatních nesčetných
zázracích, ke kterým měli přístup všichni apoštolové. Když např.
vzkřísil Lazara, byl to snad menší zázrak? Vždyť Lazar byl už v
hrobě a zapáchal, kdežto tato dívka právě zemřela, mohla být
zdánlivě mrtvá, nemusila ještě zemřít, nýbrž jen spát, jak se tu
praví. Zde však máme nadmíru jasný důkaz toho, že si při činech
Pána Ježíše, chceme-li jim správně porozumět, nemáme všímat
jenom skutku samého, nýbrž všech okolností, za kterých se děje.
Zřejmě jen tři apoštolové ze dvanácti měli tu schopnost vniknout
pochopením všech okolností do hlubšího smyslu událostí. Ostatní
byli daleko více závislí na seslání Ducha Svatého, který je poučil o
všem, co nyní nemohli pochopit.
Podobna je totiž Jairova dcera naší nesmrtelné duši svými
dvanácti léty a tou okolností, že ji všichni považují za mrtvou,
kdežto jediný Bůh ví, že nezemřela, nýbrž jen spí. Jaká je to posila
pro naši víru. Kolik lidí z nás vůbec ví, že má nesmrtelnou duši,
která spí, onu Šípkovou Růženku, čekající na prince, který ji přijde
probudit. Vždyť proto přišel Ježíš Kristus na svět, aby probudil
nesmrtelnou duši k věčnému vědomému soužití s ním. Není
většího tajemství ve vesmíru než právě tohoto a není pro člověka
většího úkolu než přivést Krista k nesmrtelné duši, aby se setkali.
Nuže drazí, vaše nesmrtelná duše nezemřela, jenom spí.
Pozvěte k ní Krista. Vždyť jste správci synagogy, oné schránky
Boží, těla, která má být nositelem živého Krista, živé nesmrtelné
duše.
Až Kristus probudí vaši duši ze spánku podobného smrti,
budete se divit, jak jste mohli žít bez její moudrosti a laskavého
vedení. Kdyby vás potom celý svět opustil, kdyby jste se cítili
opuštěni i od svého Boha, ona vás neopustí až do poslední chvíle
vašeho života. Poznáte, že vaše nesmrtelná podstata je nejen
plna ctností, ale naplněna veškerou krásou, o níž se žádnému
smrtelníku ani nezdálo.

Moudří křesťané ji už po staletí vzývají pod jménem Panny
Marie a nikdy nebyli jí zklamáni. Je ovšem samozřejmé, že její
probuzení není cílem, ale je jisté, že nelze vstoupit do Božího
království, neuvede-li nás tam ona. Teď znáte přesně své možnosti. Je vám dána obrovská moc zavolat Pána Ježíše Krista, aby
probudil vaši spící nesmrtelnou duši. I vy jste správci své vnitřní
synagogy, kteří mohou Krista buď přijmout, nebo odmítnout.

Neděle dvacátáčtvrtá po Svatém Duchu
Čtení z listu sv. Pavla Apoštola ke Kolossanům I, 9 - 14:
Bratři! Nepřestáváme se za vás modlit a prosit, abyste byli
naplněni poznáním jeho vůle s veškerou moudrostí a s veškerým
duchovním porozuměním, jak máte žíti důstojně Pána, abyste se
mu zcela líbili. Přinášejte ovoce ve všelikém dobrém díle a rosťte
poznáním Boha, buďte proniknuti vší silou shodně s jeho slavnou
mocí k plné vytrvalosti a trpělivosti. S radostí děkujte Otci, který
vás učinil schopnými k účasti na podílu svatých ve světle. On vás
vytrhl z moci temnoty a přenesl do království svého milovaného
Syna, v něm máme vykoupení, odpuštění hříchů.
Pokračování sv. Evangelia podle Matouše XXIV, 15 - 35:
Za onoho času řekl Pán Ježíš svým učedníkům: "Až uvidíte,
jak je na místě svatém ohavná spoušť, o níž mluvil prorok Daniel ten, kdo čte, rozuměj - tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať utekou na
hory a ten, kdo na střeše, ať nesestupuje vzít si něco ze svého
domu a kdo na poli, nevracej se zpět vzít si svůj plášť. Běda pak
kojícím a těhotným v ty dny. Modlete se, aby váš útěk nenastal v
zimě nebo v sobotu. Neboť tehdy bude velké soužení, jakého
nebylo od počátku světa až do dneška a nikdy nebude. A kdyby
ony dny nebyly zkráceny, nezachránil by se žádný člověk, ale
kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. Řekne-li vám někdo v té
době: Hle, zde je Kristus! nebo: Tam, nevěřte! Povstanou totiž
lžikristové a lžiproroci a budou ukazovat velká znamení a činit
velké divy, aby svedli, možno-li, i vyvolené.
Hle předpověděl jsem vám to. Jestliže vám tedy řeknou:
Hle, je na poušti, nevycházejte! Hle, v nejskrytějších místech
domu, nevěřte! Neboť jako blesk vychází od východu a je ho vidět
až na západ, tak bude i příchod Syna člověka. Kde totiž bude
mrtvola, tam se shromáždí i orlové. Hned pak po soužení oněch
dnů se zatmí slunce a měsíc vydá svou zář, hvězdy budou padat s
nebe a nebeské moci se zachvějí. A tehdy se objeví znamení

Syna člověka na nebi i budou naříkat všechny kmeny země a
uvidí přicházet Syna člověka v nebeských oblacích s velkou mocí
a slávou. I pošle své anděly s mohutným hlasem polnice a ti
shromáždí jeho vyvolené do čtyř světových stran, od jednoho
konce nebes až ke druhému. Poučte se z podobenství fíkovníku:
Když jeho větev již nalévá a vyráží listy poznáváte, že je již blízko
léto. Tak i my, až to všechno uvidíte, vězte, že je to blízko, přede
dveřmi. Vpravdě vám pravím: Nepomine toto pokolení, dokud se
to vše nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou."
Výklad:
Sv. Pavel píše Kolosanům do maloasijské Frygie, že se za
ně nepřestává modlit, aby byli naplnění poznáním vůle Boží s
veškerou moudrostí s veškerým duchovním porozuměním, jak
mají žít, aby se líbili Pánu. Toto říká sv. Pavel, který Korinťanům
píše, že kdyby měl veškeré poznání, ale lásku neměl, ničím by
nebyl. Dával přednost lásce, ale jednak všude burcoval tak a v
tom smyslu, jak toho bylo zapotřebí podle místních nedostatků,
jednak si byl jist a měl to potvrzeno sám na sobě, že i největší
láska i kterákoliv jiná mravní hodnota, je výrazem určitého poznání
a do dalšího vyššího poznání zase vyúsťuje. Už dítěti musí být
vštípen napřed aspoň určitý stupeň poznání, aby vědělo, co má
dělat a co nikoliv. Dospělý člověk se mylně domnívá, že je dosti
moudrý, aby věděl, co má dělat a jak má myslit. Teprve když získá
nějaké to duchovní poznání uvidí, jak jednal pošetile, kolik mu
chybělo znalostí o správném jednání a myšlení, i když měl vůli
dobrou. A proto duchovní poznání má stupně, i na každém vyšším
stupni shledáváme, co se dalo na nižším stupni provést lépe.
Běda však, jestliže si o kterémkoliv svém stupni dosaženého
poznání myslíme, že představuje vrchol poznání vůbec. Takového
vrcholu není, stále je možno jít dále, stále je možno se učit.
Kdokoliv si myslí, že se ocitl na vrcholu poznání, právě jako když
si myslí totéž o úrovni kterékoliv vlastnosti, třeba víry, lásky,
věrnosti, vytrvalosti, odhodlanosti atd., vždy bude muset být z
tohoto omylu z milosti Boží vyveden, jako se stalo apoštolům,
nevyjímaje ani sv. Petra, který potom třikrát Pána Ježíše zapřel.
Není třeba, abychom se hodnotili jinak než mírou poslušnosti toho
poznání, které jsme nabyli. Jestliže totiž duchovní poznání, které
jsme získali, nectíme, postupně ho ztrácíme a tím se odsuzujeme
ke starému způsobu života v temnosti. Toto je třeba vysvětlit. Jak
je možno ztrácet poznání, které jsme nabyli, jestliže je nectíme?

Jakékoliv poznání se ztrácí přece pamětí. To nám bude
vymazána paměť za to, čemu jsme se naučili? Proč by člověk
nehodný takového poznání měl ztrácet paměť na ně? Vždyť by
právě bylo dobré, aby si paměť na poznané živě zachoval, aby ho
jeho svědomí burcovalo k polepšení.
Takovéto otázky může klást jen člověk, který neví, jaký
propastný rozdíl je mezi poznáním, které nabýváme rozumovou
činností, postupným osvojováním, učením a duchovním
poznáním, které nabýváme jaksi darem.
I toto slovo darem potřebuje vysvětlení. Není to dar v běžném slova smyslu. Duchovní dar je projevem systému souvislostí,
o kterých jsme neměli dosud zdání a proto nám připadá být
darem. Pán Ježíš mohl klidně prohlásit: "Hledejte království Boží a
vše ostatní vám bude přidáno", protože dobře věděl o
nevyhnutelných souvislostech, o řadě hodnot bez našeho vědomí
do sebe skloubených.
Řešíme si potom ústřední hodnotu, tj. hledáme-li království
Boží, samočinně, aspoň do určité míry, pokud to dovoluje
přirozenost, se přiřazují a řeší hodnoty další. Duchovní poznání je
darem právě v tomto smyslu. Můžete se o tom přesvědčit z vlastní
zkušenosti. Vyberte si kteroukoliv ze svých vlastností, ale nevolte
vlastnost okrajovou, málo potřebnou a postavte ji do služeb
Božích. Protože všechny ostatní vlastnosti tvoří ve vaší mysli a v
podvědomí jeden celek, získáte napřed schopnost sloužit vědomě
Bohu jedinou zvolenou vlastností a to už nikoliv jen tak, jak jste se
k tomu lidsky rozhodli, nýbrž daleko vyšším přídavným způsobem,
darem získaným, později nebudete moci zabránit tomu, aby
zkušenost, kterou jste nabyli při praktikování jedné vlastnosti, se
nepřenesla do dalších vlastností a aby nakonec neuchvátila celou
vaši osobnost. Povoláte-li však za východisko vlastnost okrajovou,
pak samozřejmě budete muset stále jen bojovat o to, abyste
udrželi své předsevzetí živé.
To jsou velmi důležité poznatky, které nectí po celá léta ani
velmi vážní duchovní pracovníci a pak se diví, proč jejich cesta je
tak těžká a nevede ke kýženým výsledkům. Jsou lidé, kteří např.
si usmyslili, že některou svou činnost zasvětí Bohu. Považují za
nejsprávnější, když to bude modlitba. Říkají si, že modlitba beztak
míří k Bohu a že tedy nebude problém, aby se pomocí ní přiblížili k
Bohu. Jenže se čím dále ukazuje, že jejich modlitba stále
nepřesahuje určitý skromný stupeň vroucnosti a soustředěnosti,
že tedy nebyla zvolena ústřední činnost, nýbrž jen okrajová. Je
podivuhodné, jak se málo lidé znají. Vůli u nich spatřujeme

správnou, ale znalost sama sebe mají nepatrnou. Chybí jim také
to, o co se stále modlí sv. Pavel, o poznání vůle Boží s
porozuměním, jak mají žít. Je jisto, že střed jejich činnosti je
někde jinde než v modlitbě a že by měl do služby Bohu zapřáhnout vlastnosti potřebné k této činnosti. Odtamtud by přišlo i
řešení modlitby, tj. vzestup její úrovně. Nejsnáze se však lze
dostat ke správnému řešení celého života, poznáváme-li stále dokonaleji vůli Boží a řídíme-li se jí. Toto poznávání tvoří hlavní část
duchovního poznání. Poznávám-li z tohoto pramene, co mám činit
a neučiním to, příště se buď toto poznání nedostaví v takové míře,
nebo vůbec ustane. Toto poznání se vůbec nedá udržovat pamětí,
nýbrž poslušností. Sv. Pavel vynikal velkou poslušností vůči
svému božskému mistru. Byl horlivý v plnění příkazů Božích. Byl
horlivý už i v pronásledování křesťanů než byl obrácen. Nyní
nasadil na stěžejní vlastnost své povahy a proto v něm Kristus
mohl stále růst, jak si sám přál.
Člověk, duchovně poznávající, je člověk vědomě vedený
Bohem a člověk duchovně nepoznávající je člověk pobývající "v
temnostech vnějších", člověk odkázaný jen na svůj rozum, smysly,
city a světské zkušenosti, jakož i tělesnou zdatnost. Sv. Pavel
vždy zůstává s Kristem, proto je naším vzorem, právě jako byl
vzorem prvním křesťanům. Toto spojení Pavlovo s Kristem není
jen věcí milosti, nýbrž záležitostí Pavlovy poslušnosti. I z dopisů
Pavlových lze poznat, že jeho poznání ustavičně roste, že jeho
spojení s Kristem se stává stále dokonalejším a že sv. Pavel se
nikdy nespokojuje se stupněm jednou dosaženým. Nespokojuje se
s ním ani u svých žáků. Ustavičně je napomíná, i když zasluhují
zároveň pochvaly. Všímáme si, že je si dobře vědom, že lidé
činorodí nejsou schopni beze všeho, bez důkladné přípravy, učinit
z modlitby střed své snahy po spojení s Kristem, hlavní páku,
pomocí níž lze vyvrátit z kořenů duchovní nevědomost. Sv. Pavel
nikdy nedělá z cesty k Bohu jednostrannou záležitost modlitby,
nebo některé vlastnosti. I když považuje lásku za nejdůležitější, už
při její definici ji spojuje s celou škálou jiných vlastností. To jsou
známky jeho duchovního poznání, jeho znalostí souvislostí, na
něž bychom rozumem těžko přišli. Duchovní poznání nám
umožňuje objevit souvislosti, které sice existují i když je neznáme,
ale z nichž si můžeme vzít poučení, máme-li o nich tušení. Sv.
Pavel je mistrem v poznávání těchto nám skrytých souvislostí,
protože se ve svém nitru stal svědkem základní pravdy, že není
oddělenou bytostí od ostatních bytostí a dokonce není oddělen
svým vědomím od vědomí Božího. Všechny skryté souvislosti se
nesou po linii tohoto nám rovněž skrytého spojení se vším. To je,
kupodivu, základ duchovního poznání. Nuže, duchovní poznání je

zkušenost, která se nenabývá jednou pro vždy, na kterou je
možno zapomenout, nýbrž zkušenost, která se zdokonaluje,
pokud na ní stavíme svůj život, pokud se jí řídíme a která upadá a
ztrácí se, přestává být platnou a užitečnou, pokud na ni nedbáme.
Proto sv. Pavel s duchovním poznáním spojuje život důstojný
Boha, kterého stále dokonaleji poznáváme. Světský člověk dělá
mnoho věcí, protože si to žádá společnost, ve které žije a mnoho
věcí nedělá, protože by se s tím nesnášela důstojnost člověka
závislého na konvencích. Duchovně poznávající člověk dělá
mnoho věcí, protože je to vůle Boží a mnoho věcí nedělá, protože
se to jednak nesrovnává s vůlí Boží, jednak to není důstojno
člověka, který má mít jiná měřítka pro své činy než světský člověk.
Světskému člověku je měřítkem činů vůle společnosti, duchovně
poznávajícímu člověku vůle Boží a láska k němu. Věřte mi, že
kdyby byl měl sv. Pavel žít jako světský člověk, raději by byl nežil,
ba, kdyby byl kombinoval řadu světských připoutaností s láskou k
Bohu, byl by býval nejnešťastnějším člověkem na světě. Sv. Pavel
věděl, že duchovně poznávající člověk může být šťasten jen
tehdy, plní-li ve všem, čeho je schopen, vůli Boží, žije-li důstojně
Pána.
Právě dnes, kdy stojíme před jednou z nejobtížněji
vysvětlitelných částí evangelia, musíme se ozbrojit duchovní
znalostí souvislostí mezi vnitřními stavy a zevními událostmi.
Jestliže na svět sestoupil Bůh a vtělil se do člověka, jako se stalo
v případě Pána Ježíše Krista, měl od Otce úkol, který měl splnit.
Proti němu však stál vládce temnot, jehož nejvyšším
představitelem je lidská vůle, oddělená od vůle Boží, čili lidská
duchovní nevědomost, která se nedá překonat ani Bohem. Tak
silná je lidská vůle vedená nevědomostí.
I Pán Ježíš ji musel překonávat přesvědčováním,
dokazováním moci Boží a posléze sesláním Ducha Svatého. I tak
se však stalo, že jen malá část vyvoleného národa, ke kterému byl
poslán, uposlechla jeho výzvy a hledala především království Boží.
Většina zůstala nevěrna Bohu a nadále se klaněla modlám, jako
např. pozemskému životu a všemu, co s ním souvisí. Tím nastala
situace dobře známá lidem, kteří získali nějakou milost od Boha,
ale zle ji pošlapali. Dostane-li se někomu osobního důkazu co je
pravda a co je pravý cíl života - a nikomu se nemohlo dostat
většího důkazu než židovskému národu - pak už zbývá jenom
jedna naděje, jak jej dostat k plnění poznaného - utrpení,
odstupňované podle míry zarputilosti s jakou člověk vzdoruje a
nechce být poslušen. Na to Pán Ježíš několikrát upozorňoval.
Vysvětlili jsme si už jeho pláč nad Jeruzalémem, který viděl svým

duchovním zrakem zničení a prozradil, že by ke zničení nedošlo,
kdyby jej židovský národ následoval. Čili vysvětlil, že se strany
Boží se nic neděje nadarmo. Nesmí být promrháno - poněkud
chybně měli bychom chuť dodat "beztrestně" - co bylo jednou
vydáno. Mohli jsme to pochopit už v podobenství o hřivnách. Ten,
kdo dostal jedinou hřivnu, odvedl aspoň tu, jiní odvedli více než
dostali. A tak se stalo už několikrát předtím při neposlušnosti
židovského národa. Stalo se to i tenkrát po ukřižování Pána
Ježíše. A tady se musíme naučit přesně rozlišovat zevní události a
jejich souvislost s vnitřním stavem mysli obyvatel Judska. Celá
první část věštby se týká plenění Judska, ke kterému došlo ještě v
generaci, která ukřižovala Pána Ježíše a která měla zevně pro
židovský národ nedozírné následky. Všechno se dělo právě tak,
jak Pán Ježíš předvídal. Jen něco bylo zmírněno tím, že se
apoštolům přece jen podařilo po ukřižování Páně řadu lidí ještě
obrátit na víru v Boha od víry v samoúčelnost hmoty. Příčinou
všeho toho hrozného trápení však nebyl trest, nýbrž milost a láska
Boží, která po dobrém neuspěla. Z lásky Boží byli všichni naráz
zbaveni všeho, na čem tolik lpěli a čemu dávali přednost před
Bohem. Ale nejen, že byli toho zbaveni, co bylo v cestě mezi nimi
a Bohem, ale byli zároveň vystaveni velké hrůze, která je
zbavovala vlastního já, které postavili na oltář místo Boha. Tak my
jsme byli vystaveni této hrůze, která nás zbavovala sebe samých.
Ti z nás, kteří se před tím třeba léta marně snažili zbavit se
prvenství svého nevědomého já, najednou pomocí tohoto zevního
prostředku jsme se stali přístupnými vstupu Boha do našeho
vědomí. Zažívali jsme vnitřní soud, jak nám ho líčí Pán Ježíš,
ovšem nikoliv v těchže obrazech, ale v těchže pocitech a
následcích, takže dobře rozumíme všemu, co zde říká. Pokud
jsme byli připraveni minulou snahou a nebyli jsme vystaveni velké
pozornosti nebo změně, mohli jsme bezprostředně sklízet plody
této k našemu vnitřnímu poznání přichystané situace. Zažívali
jsme i ten příchod Kristův jako blesk a výsledek toho je, že jsme z
milosti Boží pochopili vůli a pravdu Boží daleko dokonaleji, než
dobrovolným přístupem a snahou. Dnes však nemůžeme říci, že
by se nám někomu byla stala nějaká křivda. Co se jevilo navenek
jako hrozná křivda, uvnitř bylo tím nejláskyplnějším Božím objetím.
Až do těchto konců se musel dostat židovský národ, který také
neuměl "po dobrém" vzít na sebe sladké jho, které mu nabízel
krátce před tím Pán Ježíš.
Proč Pán Ježíš neřekl až kam líčí zevní události a odkud
začíná odezva zevních událostí na vnitřní stavy v duších Židů, ba
naopak, proč líčí souběžně obojí, takže se jen tak snadno nepodaří oddělit zevní od vnitřního? Tuto otázku už bychom si neměli

vůbec klást. Všimli jsme si, že vždycky mluvil tak, aby rozuměli jen
ti, kdo měli uši k slyšení připraveny. Nebylo pro něho ani únosné,
ani účelné, aby mluvil k těm, kteří nebyli připraveni, protože ti pro
svou nepřipravenost jej křižovali a vinili ze své nevědomosti.
Vzpomeňte si na výpovědi svědků při obžalobě Pána Ježíše.
Všimněte si dnešních bojů proti Kristovi. Pořád jeden a tentýž hlas
těch, kteří slyšeli a nepochopili. To však nemůže být hlavní důvod
toho, proč Pán Ježíš nemluvil srozumitelně pro všechny. Hlavní
důvody jsou dva:
1. Aby pochopením nezavazoval i ty, kdo jsou vnitřně
nepřipraveni. Člověk je vždy schopen více pochopit, než co
dokáže uskutečnit. V oblasti světského poznání je takový stav věcí
žádoucí, protože zevní omezenost daná tělem, společenskými
povinnostmi, pouty a světským řádem, si přímo vyžadují, aby
člověk uskutečňoval jen malou část z toho, co pochopil. Avšak v
duchovním světě je tomu právě naopak. Pochopení zavazuje
člověka, by pochopené uskutečnil. Odtud pocházela ta hrozná
pohroma, která postihla židovský národ po ukřižování Pána
Ježíše. To nebyla pomsta Boží za jeho ukřižování, nýbrž dovedení
všech, kdo byli připraveni, ale zevně odporovali tam, kam si je přál
dostat Pán Ježíš po dobrém. A tak na vědomě nastoupené
duchovní cestě rozpor mezi poznaným a provedením poznaného
je zdrojem veškerého utrpení učedníka. Utrpení není sice žádoucí,
ale někdy bývá posledním východiskem ze zmíněného rozporu.
Zbavuje člověka připoutanosti, zbavuje ho jeho nepravého já.
2. Protože poznání pravé podstaty věcí je tak závažné,
právě ty nejdůležitější a nejzávažnější věci se smějí pochopit
teprve s předáním moci k jejich uskutečnění. Pán Ježíš na to
upozornil své apoštoly, když jim řekl, že kdyby neodešel, nemohli
by pochopit věci, jež jim dá pochopit Duch Svatý, kterého jim
pošle. Ten jim zároveň poskytl sílu k uskutečnění poznaného.
Každé duchovní poznání, i malého rozsahu, je sice spojeno se
silou k uskutečnění, je-li však uskutečnění odkládáno, síla k němu
se rychle ztrácí. Seslání Ducha Svatého je však tak mocným
předáním síly k uskutečnění, že ani není možno je odkládat. Ještě
jinak lze říci tuto zásadu. Nejhlubší duchovní pravdy nelze chápat
osobně, nýbrž neosobně. Takové pochopení vyžaduje tedy
předběžné velké odosobnění. Toho nebyli apoštolové schopni,
protože za pobytu Pána Ježíše mezi nimi byli jím vedeni jen
osobně. Byl to stupeň vedení, kterému museli napřed odrůst.
Obraz, jako např. právě vykládaná věštba, odpovídá osobnímu
stupni vedení. Správně může být pochopena jen při odosobnění a
to může nastat buď chtěně, při vnitřní modlitbě, příkladem toho

bylo seslání Ducha svatého, nebo nechtěně, např. při velkém
utrpení. Toto utrpení pak vzniká z vnitřních důvodů pro potřebu
odosobňovaného. Tak tomu bylo např. při hrozném pustošení
Judska po ukřižování Páně.
Jediný sv. Pavel nebyl přítomen onomu seslání Ducha
Svatého na apoštoly. Také se dopracoval k některým závěrům
teprve zkušeností. Stojí za to si porovnat jeho mínění z jeho
dopisů a v němž se zprvu předpokládá, že lidstvo stojí těsně před
fyzickým koncem světa a vysvětlením téže události od sv. Petra II,
kap. III (3-4, 8-19, 14-16):
"Především vězte, že v posledních dnech přijdou s
posměchem posměvači, kteří budou žít podle vlastních žádostí a
říkat: "Kde je jeho slíbený příchod? Vždyť od té doby, co otcové
zesnuli, všecko zůstává tak, jak to bylo na počátku stvoření..." Ale
jedna věc ať vám není skryta, nejmilejší: Že jeden den je u Pána
jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. Pán neotálí se svým
zaslíbením, jak to někteří považují za otálení, nýbrž je k vám
shovívavý, neboť nechce, aby někdo zahynul, nýbrž chce, aby
všichni přišli k pokání. Proto, nejmilejší, v očekávání těchto věcí se
vynasnažte, abyste jím byli shledáni v pokoji bez poskvrny a bez
úhony a pokládejte shovívavost našeho Pána za spásonosnou.
Tak vám psal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti mu dané,
jak i ve všech listech, když o tom mluví."
Z toho je patrno, že dobu fyzického konce neznal nikdo z
apoštolů, ani si neosoboval právo předvídat, kdy nastane. Ostatně
Pán Ježíš o něm praví: "O tom dni a té hodině však neví nikdo, ani
andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec (Mat. XXIV, 26). Totéž se dá
ovšem říci o každém vnitřním převratu, o individuálním soudu v
lidské duši.
Slova dnešního sv. evangelia sloužila po celý středověk ke
strašení nevědomých křesťanů. Dnes, kdy bychom si pomocí
rozbíjení atomů dovedli připravit vlastními silami konec fyzického
světa, už nás tato slova nestraší. Spíše se hrozíme všech
možností, které by mohly nastat. Vždycky však bude platit, že
každá zevní událost má své vnitřní příčiny, skryté zrakům
nepovolaných. Ani apoštolové neusilovali o jejich znalost, protože
žili z milosrdenství Božího a byli si tohoto vědomi na každém
kroku svého života. Zevní události byly pro ně jen následky
vnitřních příčin, z nichž jedné rozuměli výborně: "Od Boha jdeme a
k Bohu se vracíme", a v tom je celý náš rozsah následování
Krista. Nikdo nemůže zdárně následovat Krista, kdo nenahlíží na
svůj život jako na proud přicházející od Otce a k Otci se vracející a

nedělá vše, aby se tento proud k němu opravdu vrátil. To je pravý
smysl služby jedinému Pánu a hledání Království Božího
především.
Na této cestě stačí porozumět, co máme dělat, abychom se
líbili Pánu. Toto vědění můžeme získat ze dvou pramenů:
1. Z rozumového poznání toho, co od nás požadoval Pán
Ježíš a jeho svatí. Držíme-li se toho dost velkorysým způsobem,
tj. nejen svými okrajovými, ale ústředními vlastnostmi a činnostmi,
pak se stále mohutněji budeme moci napájet.
2. Z pramene vody živé, která tryská v nitru každého člověka, jenž miluje Boha, tj. zachovává jeho příkazy, jako ctíme slova
milovaného a hledíme je splnit. Pak milost bereme za milost,
hospodaření s jednou hřivnou je nám zárukou dalších hřiven a
těmi je umožněno stále užší soužití s věčným zdrojem života do té
míry, že zde na zemi umírá jen naše tělo, ale duch je předtím využívá ke vstupu do věčného života. Odložení těla je pak odložení
kukly, z níž vylétá motýl k nebesům.
Více než závěr
V Postile bylo dáno mnoho rad a snažil jsem se o to, aby to
byly poučky použitelné v normálním lidském životě tak, aby to byla
skutečná cesta k Bohu, která by za jediný lidský život, ba už
během něho, přinesla živé, vědomé spojení s Bohem, s věčným
životem, neboť jen tak rozumím správnému hospodaření s
nejdůležitější hřivnou, s lidským vědomím a možností lidsky žít.
Jsem člověkem, z tohoto postavení musím vycházet. Není
ve mně á priori nic, co bych neměl, co bych musel potírat, čeho
bych se musel zříci. Potřebuji-li na široké cestě životem, na cestě,
kterou Pán Ježíš označil za pohodlnou a vedoucí k záhubě, tj. k
nedosažení věčného cíle během jediného pozemského žití,
potřebuji-li na ní rozum, smysly, city, zdravé tělo, správnou
životosprávu, myslím rozumně volenou hygienu těla i duševního
života, pak to všechno potřebuji v neztenčené míře také na příkré
cestě. Tak jsem myslel ono "že předem ze sebe nemohu nic
postrádat, ničeho se zříci, nic potírat." Tím není ještě řečeno, že s
tím vším mám zacházet jako člověk nepoučený o nejvyšším
smyslu života, kterým je přivést svou část odděleného lidského
vědomí zpět do svazku s universálním vědomím Božím. Vidíte, že
především je zapotřebí, abych byl poučen jak o cíli, tak i o
prostředcích jimiž jej lze dosáhnout. Cesta do vědomého života ve
věčnosti není ničím nerozumným a ničím formálním.

Dobře poučený rozum je na ní nejlepším pomocníkem.
Především pro něj byla napsána tato Postila, aby nemusel příliš
mnoho věřit, aby mohl co nejvíce vědět o tom, co mu radí Kristus.
I víry je zapotřebí, ale pokud je to možné, nemá být cesta
výlučnou záležitostí jen jedné duševní mohutnosti, protože pak
nelze zaručit harmonický vzestup celé osobnosti a následkem
toho se nelze vyhnout velkému utrpení. Tato všestrannost Kristova
učení, ta jeho péče o harmonický vzestup celého člověka se všemi
jeho duševními mohutnostmi (láskou, vírou, nadějí, všemi city,
veškerou myslí, všemi smysly) unikala mnohým i velmi poctivým
křesťanským duším. Je správné něčemu dávat přednost, je-li si
člověk jist svým založením a individuálním charakterem své cesty,
ale ani pak nelze všechno ostatní zanedbávat. Jestliže např. sv.
Pavel řekl "miluj a pak si dělej co chceš", měl k tomu správné
oprávnění, protože jednak lásku nechápal tak úzce, jako my dnes,
jednak měl na mysli vrchol lásky, kterého lze dosáhnout jen po
dlouhém harmonickém vývoji celé osobnosti. Kdyby však někdo
od začátku si zamanul, že přejde jen cestou lásky a neuměl ještě
milovat ani bližního, jakým právem by nastupoval tuto vyhraněnou
cestu, když nezvládl ani základní její pravidla a směr. Vidíte, do
jaké míry musí být cesta rozumná, do jaké míry musí vycházet
především z poučenosti o sobě samém. Sebepoznání na každém
vývojovém stupni přijímá novou podobu, ale vždycky je
nepostradatelnou základnou pro další vzestup. Nezná-li se člověk
dobře, je nejvíce překvapován a zaskakován sám sebou. O sobě
nepoučený člověk je si největším nepřítelem. Pán Ježíš na
každém kroku odhaloval lidem i vlastním apoštolům nepoučenost
o nich samých a vytýkal jim ji. Poučenost o sobě nemá nikdy mít
povahu egocentrického zájmu o sebe, nýbrž má to být především
znalost techniky a umění života. Zdravý organismus na sebe
nemyslí a aby na sebe nemusel myslet, musí být zdravý a tedy
musí umět jednat a myslet tak, aby si uchoval jak tělesné, tak i
duševní zdraví. Ona potřebná znalost sama sebe spočívá především v tom, abych věděl, co mám ve svém vývojovém stupni
dělat, abych organicky navazoval na jeho úroveň, abych se
rozumně vyvíjel, abych rozuměl vlastním hnutím mysli, citům a
smyslům. K těmto základním psychologickým znalostem musí
později přistupovat ve stále větší míře znalost potřeb nově se
rodícího věčného života, znalost o způsobu, jak jej rozdmychávat
jak jemu přizpůsobovat ostatní život, z něhož vyšel a na němž
ustavičně staví svou nadstavbu. Mnozí duchovní borci se tváří,
jakoby mohli zrušit všechny vztahy k lidské základně života a
odebrat se do vyšších, nadlidských sfér, zanechavše hluboko pod
sebou všechny lidské vlastnosti. Nic takového Pán Ježíš od

nikoho nikdy nechtěl. Což neukazoval do posledního svého
okamžiku lidský vztah ke všemu, nakonec pod křížem ke své
matce, jíž svěřuje Jana jako syna? Dále je třeba si uvědomit, že
naznačená cesta je naprosto neformální. Formálním, nebo
mechanickým způsobem se nelze zduchovnit. Nejlépe to vyjádřil
Pán Ježíš slovy: "Ne kdo mi říká Pane, Pane vejde do království
nebeského, ale kdo plní vůli mého Otce."
Často si ani neuvědomujeme, kdy jen formálně říkáme
Pane, Pane a kdy fakticky uznáváme Boha za svého Pána.
Kolik formálních modliteb jsme už pronesli? Někdy je to
pokrytectví, někdy je to obelhávání sama sebe, někdy uklidňování
vlastního svědomí, někdy pohodlnost, nezájem atd. Konec konců
formální je všechno, co nevyplývá z potřeby, nýbrž jen z povinnosti, z příkazu a konvence.
Křesťané mylně vidí ve vůli Boží, kterou poznávají poučením
ze zevních pramenů, pouhé příkazy. Pozorovatel má z nich dojem,
jakoby Bůh přikazoval, jako by jim kladl něco za povinnost kvůli
jeho vlastní spokojenosti. To je jedna z mnohých závad příliš
zosobňujícího, zlidšťujícího pohledu na Boha a na věčnost. Vůle
Boží je to, co je člověku prospěšnější než cokoliv jiného, není to v
žádném případě vydírání, dožadování se pozornosti se strany
člověka.
Děláš-li to, co ti přikazuje Kristus, jednáš nejmoudřeji,
nejužitečněji pro sebe i pro celý lidský rod. Všechno jiné jednání je
více krátkozraké, nepředvídavé, méně rozumné, méně láskyplné,
méně sociální a též méně plnící nejvyšší smysl života. Kristovo
učení má člověka osvobozovat, nikoliv přidávat k dosavadním
starostem a povinnostem další starosti a povinnosti. Kdo odkládá
cestu k Bohu proto, že na ni nemá čas, nebo že má jiné starosti,
ten neporozuměl smyslu pozvání Kristova: "Pojďte ke mně všichni,
kteří pracujete a obtíženi jste a já vás občerstvím." Neřekl: "Pojďte
ke mně všichni, kdo máte čas nebo kdo nemáte nic jiného na
práci."
Správně pojatá cesta pomáhá řešit všechno, co se může
vyskytnout na tomto světě, pokud je ovšem dosti velkodušná,
velkorysá, nikoliv malicherná. Pomáhá však řešit všechno jen
tehdy, když ji nevyhledáváme z pohodlí, aby nám vše vyřešila,
nýbrž ze zájmu o věčný život, čili hledáme-li především království
Boží. Jedině pak nám může být všechno přidáno. Není třeba nic
ostatního zanedbávat, nýbrž jen podřizovat hlavnímu cíli a s ním
harmonizovat. Při nejmenším nemá být rozporu mezi tím co dělám

a jak myslím a mezi nejvyšším cílem mého života. To by byla
služba dvěma pánům, kdyby tu byl rozpor.
Řekli jsme si, že Kristovo učení osvobozuje. Vysvětleme si
to blíže. Nemluvme hned o nějakém konečném osvobození od
hmoty, smrti, převtělování, nýbrž zcela konkrétně od začátku, od
nejmenších osvobození začínajíc. Kdokoliv začne praktikovat
Kristovo učení, začne myslet a jednat moudřeji než předtím.
Moudře myslet a jednat neznamená jen myslet a jednat rozumně.
Moudrost je víc než co může poskytnout rozum. V moudrosti je
obsažena zkušenost a cesta Kristova poskytuje člověku
zkušenosti, kterých by nenabyl, kdyby byl odkázán jen na
omezené lidské možnosti. Tyto možnosti se násobí tím, že čím dál
tím více na této cestě se přímo podílíme na moudrosti Boží a to
není pouze nějaká sebeinteligentnější šablona, nýbrž znalost
souvislostí, které jsme dříve neznali a z toho vyplývající schopnost
předvídat a zařídit se nikoliv jen podle toho, co bylo a co je, nýbrž
podle toho, co bude. Při tom se člověk nikterak nestává věštcem.
Je to něco obdobného jako vědecký přístup k řešení nějakého
složitého problému. Věda pomáhá předvídat. Touto vědou,
znalostí souvislostí mezi svým posláním a národem izraelským,
mohl např. Pán Ježíš předvídat hrozné zpustošení Judska a pád
Jeruzaléma po svém odchodu ze světa. Nemohl ovšem říci den
nebo hodinu, také i sebelepšími obrazy nemohl nikomu
zprostředkovat rozsah zkázy. Na tom nezáleží. Nám přece také
jde jen o to, abychom se nemuseli strachovat o svou budoucnost,
nýbrž abychom věděli, co má za následek ten který způsob
myšlení a jednání. To je také jedna z podob osvobození od
strachu a nejistoty. Pán Ježíš však nikomu neradil k tupé a pasivní
odevzdanosti, třeba to byla odevzdanost tomu nejvyššímu ideálu.
Vyžadoval hospodaření s jedinou hřivnou. Přál si jen, aby veškeré
naše hospodaření i s jedinou hřivnou bylo moudré, nikoliv lakotné
a sobecké. Každý hospodaříme, ať to víme či nikoliv, pro život
věčný a podivíme se, co je to život věčný až ho okusíme. Je to
všechno jiné než hospodaření pro sebe. Ale v tomhle nám věčnost
vychází velkoryse vstříc. Ví, že nikdo z nás z čista jasna není
schopen hned nasadit nesobecký kurs života, spíše nám moudře
ukazuje, že nesobecké jednání je užitečnější i pro nás, že nám přináší větší uspokojení a trvalejší užitek, že zkrátka více dbá na
souvislosti, ze kterých jsme při sobeckém jednání uměle vytrhávali
a podtrhávali jen sebe a tím jsme se vlastně vylučovali z bezkrizového způsobu řešení, protože nakonec jsme museli
dodatečně vzít v patrnost souvislosti, kterých jsme si přáli
nevšímat, protože se nás netýkaly, protože nebyly "naším"
problémem, protože nás přímo netlačily. Moudrost Boží nás

ovšem neučí míchat se do všeho, ale správně vystihnout
nejnutnější souvislosti a ty řešit komplexně, nejen "naši" část z
nich. Taková moudrost nás zbaví především ustavičné povinnosti
zaskakovat všude, kde něco vázne, hoří, nebo se bortí. Dokud
nepoznáme tyto hlubší příčiny různých nedostatků svého života,
nedokážeme víc než bránit se špatným následkům skrytých příčin.
Je to boj s hydrou, které při sražení jedné hlavy, narostou dvě.
Cestou za Kristem napřed objevujeme a pak vyhlazujeme příčiny
nedostatků, které nám byly dříve skryty. Jedině tak je možno si
připravit stále svobodnější zítřky.
Jistě se chcete zeptat, jakými prostředky možno dojít až k
naprosté neomezenosti a plnosti života, což je život věčný.
Tuto otázku zodpověděl Pán Ježíš Kristus několikrát, kromě
jiného též naznačil, že je to nesnadné pro bohatého, snadné pro
chudého (Mat. XIX, 16-29, nebo Mar. XVII, 17-31). Mladík, který
se tehdy ptal, co dobrého má činit, aby měl věčný život, dostal
nejdříve tyto rady: Aby zachovával přikázání - nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nebudeš křivě přísahat, cti otce svého i
matku a miluj svého bližního jako sebe. Na to mladík odpověděl:
"To všechno jsem zachovával. Co mi ještě chybí?" Ježíš mu řekl:
"Chceš-li být dokonalý, jdi a prodej co máš a dej chudým a budeš
mít poklad v nebi. Pak mne následuj." Když mladík uslyšel to slovo, odešel smuten, neboť měl značné jmění. Ježíš pak řekl svým
učedníkům: "Vpravdě vám pravím. Boháč vejde nesnadno do
nebeského království." Když to učedníci uslyšeli, velmi se divili a
pravili: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš na ně pohlédl a řekl
jim: U lidí je to nemožné, ale u Boha je všechno možné." Tehdy
mu řekl Petr: "Hle, my jsme opustili vše a šli jsme za tebou: čeho
se nám tedy dostane? Ježíš jim řekl: "Vpravdě vám pravím, že vy,
kteří jste mne následovali, při znovuzrození, až Syn člověka
zasedne na svém velebném trůně, také vy budete sedět na
dvanácti trůnech a budete soudit dvanáct izraelských kmenů. A
každý, kdo opustí dům, bratr, sestry, otce, matku, manželku, děti
nebo pole pro mé jméno, obdrží stokrát více, za podíl bude mít
věčný život."
Tato slova dala podnět k zakládání klášterů, opuštění rodin
a majetku. Nebylo v tom nic špatného, ale také nic, co by zaručovalo spásu. Mnohým při tom unikla důležitá souvislost s ostatními
Ježíšovými radami a hlavně s větou: "U lidí je to nemožné, ale u
Boha je vše možné." Čtěte pozorně každé slovo Písma. Pán
Ježíš, byv dotázán apoštoly, kdo může být spasen, pohlédl na své
učedníky a teprve pak odpověděl. Mezi dvanácti apoštoly byl
přece ještě Jidáš, který Pána Ježíše zradil. Přesto Pán Ježíš

slibuje, že zasednou na dvanácti trůnech a budou soudit dvanáct
izraelských kmenů. Pán Ježíš věděl o zradě Jidášově, věděl však
také, jaká je jejich lidská představa o konečném soudu. Hledí na
ně, tj. přihlíží k jejich způsobu myšlení, k jejich stupni pochopení,
přizpůsobuje se jejich obraznému chápání věcí budoucích. O
Mesiáši bylo totiž slíbeno, že bude soudit na konci světa. Tehdy
teprve má nastat znovuzrození, ne jak si přeje Pán Ježíš, aby
nastalo u každého už během života, aby apoštolové soudili již ze
svého apoštolského poslání dvanáct kmenů izraelských. To zatím
nemohli pochopit, protože dosud nepřevzali učitelský a s ním
soudcovský úkol, jak potom se stalo při seslání Ducha Svatého. V
té době byl např. většího pochopení schopen Nikodém, který
přišel v noci k Pánu Ježíši na radu, jak může být spasen. Ten už
aspoň pochopil, že se člověk musí znovuzrodit za svého života,
aby vstoupil do království Božího, jenže neví, jak se to může stát.
Ptá se proto: "Jak se může člověk narodit, když je stařec, což
může podruhé vejít do matčina lůna narodit se?" Ježíš odpověděl:
"Vpravdě, vpravdě ti pravím: Nenarodí-li se kdo z vody a ducha,
nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla je tělo a
co se narodilo z ducha je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Je třeba,
aby jste se znovu narodili! Vítr vane kam chce a slyšíš jeho zvuk,
ale nevíš, odkud přichází a kam jde, tak je to s každým, kdo se
narodil z ducha." (Jan III, č - 8).
Tady je vlastně vysloven hlavní důvod, proč u jednoho může
postačit plnění přikázání a u druhého nikoliv. Při každém duchovním vzestupu je hlavní a nezbytné ono vanutí ducha a s ním
související znovuzrození. Myslíte, že by se mohli apoštolové stát
soudci dvanácti kmenů, kdyby byli sami neprošli soudem? V tom
smyslu mluví Pán Ježíš k Nikodémovi, neboť i on čekal nějaký
soud na konci světa." Kdo nevěří, už je odsouzen... Toto je pak
soud: Světlo přišlo na svět a lidé více milovali tmu než světlo,
neboť jejich skutky byly zlé. Kdo jedná podle pravdy, přichází ku
světlu." (Jan III, 19 - 21).
Chcete-li dostat uspokojující odpověď na otázku, kdo může
už za tohoto svého života vědomě vejít do věčného života, to jest
být spasen, je třeba, abyste pochopili hlubší smysl všeho, co jsme
si vysvětlili v celé Postile, především však, co jsme si právě teď
napověděli, dále oběť Izáka Abrahamem a zradu Jidášovu. Tyto
události už nebudu znovu citovat, jsou všeobecně známy. Pokusím se s Boží pomocí o výklad z prostředka, výklad v tomto spisu poslední a nejdůležitější. Kdokoliv z vás si bude přát porozumět, porozumí, kdokoliv porozumí, bude zavázán tímto
porozuměním, vezme na sebe svou povinnost jako kdysi kterýkoliv

apoštol, jenž byl povolán Pánem Ježíšem, aby jej následoval a
nebude-li ochoten se s ním dát ukřižovat, zradí ho, jako Jidáš.
Avšak nelekejte se! Bůh je milosrdný, nejvýš milující Otec,
nezanevírá na marnotratné syny, nýbrž právě je zve k sobě do
Otcovského domu a má větší radost z jednoho pokání činícího
než z devadesátidevíti spravedlivých.
Lidé nedobře informovaní nacházejí v učení Pána Ježíše
Krista mnohá nedopatření a protiklady. Vím, že ty tam pro ně jsou,
ale fakticky nejsou v učení, nýbrž v nich samých. Všechno, co se
vám zdá být v tomto učení rozporné, to jsou rozpory ve vás, to
jsou vaše nedostatky v pochopení, to zavinil váš pohled pouze s
jedné strany.
Největší potíž člověku činí to, že Pán Ježíš neradí všem
stejně, nýbrž přihlíží k jeho vnitřnímu stavu a podle toho mu radí.
Postrádáme-li tento pohled, nebo nebereme-li ohled aspoň
na to, že Pán Ježíš měl před sebou lidská nitra jako na dlani, že o
každém věděl, kde se nachází, odkud ho má vést dále a co ho
nejvíc poutá, pak ustavičně budeme v jeho učení odkrývat nové a
nové rozpory, které ničím neodstraníme.
Kdybychom si chtěli velmi zjednodušit úsudek, aspoň do té
míry, abychom pochopili vlastní situaci, vlastní nedostatky na
cestě a mohli z nich vybřednout, je třeba, abychom si byli vědomi
toho, že Pán Ježíš, zhruba a pouze schematicky řečeno, poučoval
tři druhy lidí:
- jedny, kteří byli ve svém vývoji před znovuzrozením vodou,
v křesťanství bychom jim říkali "lidé na cestě očistné",
- druhé, kteří prošli křtem vodou a
- třetí, kteří prošli křtem duchem, nebo alespoň stáli už před
ním a to byli např. apoštolové, včetně Jidáše.
Vysvětlíme si ještě jednou tyto stupně, protože jinak
nepochopíme, co každý z nás má dělat na svém stupni vývoje,
"aby byl spasen". Ve skutečnosti není takto přesně ohraničených
stupňů, celá cesta je jediným proudem, jediným tokem ale jsou na
ní mezníky, kterých si tu všímáme jen proto, abychom si dokázali
vysvětlit, co od nás Pán Ježíš chce a proč od každého z nás nechce totéž. Kdo toto nepochopí, bude stále vidět rozpor v tom, že
Pán Ježíš k někomu mluvil jen v obrazech, k některým tak, aby
neporozuměli, k jiným, aby porozuměli, od někoho chtěl, aby se
vzdal všeho jmění, od jiného jen polovice jmění (u Zachea) a u
jiného si vůbec nekladl žádnou podmínku, jen dobrou vůli (žena
Samaritánka u studny). Důvodem pro tento rozdílný nárok není jen

a především to, že třeba chtěl bohatého mladíka zařadit mezi
apoštoly, Zachea mezi lidi osvícené a od Samaritánky chtěl pouze
nápravu života, očistu, avšak především důvěrná znalost vnitřní
připravenosti a způsobu, jakým byl každý připoután, takže nemohl
dál. Každého z nás něco jiného drží a poutá, něco jiného nám brání odejít z míst, kde jsme, za Kristem. U jednoho je to bohatství, u
druhého starost o rodinu, u jiného přílišná náklonnost ke druhému
pohlaví, opět jinde neschopnost odvrátit zrak od světských
povinností v povolání, přílišná zaujatost pro neutrální činnost,
přílišné lpění na jednom člověku, přílišná sebeláska, marnivá
shánčlivost atd., u každého pak malá míra poučenosti a duchovní
vyspělosti. Vypsáním, přečtením a učením se nedá odstranit nic
více než toto poslední. Po přečtení této Postily se vám tedy může
stát totéž, co se stalo onomu bohatému mladíku. Když se mu
dostalo poučení, co má dělat, zesmutněl, protože měl své
bohatství, na němž lpěl. Každý z nás má své bohatství, každý
jiného druhu, jak jsem je tu právě namátkově vyjmenoval. Něco z
toho by mnohý nenazval bohatstvím, nýbrž spíše břemenem a
prohlásil by upřímně, že by se toho rád zřekl a zbavil, ale nemůže.
Přesto i takové pouto je bohatstvím, ve smyslu pouta, tak jak nám
je jako překážku postupu představil Pán Ježíš. Tedy v tom smyslu
má každý z nás zde na světě bohatství, od kterého se nemůže odpoutat a které mu nedovoluje udělat ani krok na cestě kupředu.
Zacheus nelpěl na svém bohatství, byl schopen jím sloužit, byl
schopen se celého vzdát, ale nebylo účelné, aby se ho vzdal, protože měl na starosti rozsáhlou rodinu ve smyslu římského pojetí
rodiny se všemi příbuznými i služebníky a ty musel zaopatřovat
živobytím. Dovolil mu rozumně ponechat si takové jmění, kterým
by mohl klidně dostát svým povinnostem. Abraham zase lpěl
především na svém prvorozeném synu Izáku. Bůh vybídl
Abrahama, aby ho zabil, tj. aby tato láska nepřekážela přístupu k
Bohu. Na stupni, na kterém byl Abraham, by bylo službou dvěma
pánům, kdyby miloval své dítě jako Boha. Mladíkovi nechtěl Pán
Ježíš dovolit žádné bohatství, protože mladík je nepotřeboval pro
nikoho, neměl povinnost nikoho živit, nýbrž jen na něm lpěl a tím
si znemožňoval pokrok. Žádná z rad Ježíšových není přemrštěná,
nýbrž nejvýš rozumná. Pak platí, že kdo by opustil kohokoliv, ať už
je to příslušník vlastní rodiny, člověk milovaný nebo jen člověk,
který potřebuje pomoci, ale není v žádném příbuzenském, ani
citovém vztahu k opouštějícímu, ten by se prohřešil proti lásce k
bližnímu, která je prvním příkazem Kristovým a neučinil by ani
krůčku na cestě ku spáse, i kdyby vstoupil do nejpřísnějšího
mnišského řádu nebo odešel na poušť a celé dny a noci se modlil.

Farizeové a vykladači Písma se nepřestávali divit, že se Pán
Ježíš stýká s lidmi pochybné pověsti, kteří zřejmě nevynikali
mravností a že si mezi nimi hledá své následovníky. Znali přísný
mravní zákon, který hrozil strašlivými tresty takovým hříšníkům.
Učení Ježíše Krista se však lišilo od jejich přísných formulek
domyšleností účelu všech těch příkazů. Nepřišel zrušit ani jeden,
jak oni se mylně domnívali, nýbrž přišel odhalit pravý smysl hříchu.
Hřích je pouto, které nás přidržuje v nevědomosti. Věčného života
je stejně hoden hříšník, který lpí na svých hříších, jako člověk,
který sice není velkým hříšníkem, ale lpí na něčem, co není věčný
život, co pomíjí a co zaměnil za cíl, čemu se klaní na místě Boha.
Proto mohl žádat: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: Nezcizoložíš!
Ale já vám pravím: Každý, kdo se dívá žádostivě na ženu, již s ní
zcizoložil." (Mat. V, 27).
Stejným poutem je všechno, k čemu máme veliký odpor, co
nenávidíme. To není pouhý hřích, jak jsme se ho učili znát, to je
pouto, které nám nedovoluje vzdálit se od pomíjejícího a dosáhnout věčného. "Já vám pravím, milujte nepřátele své a modlete se
za ty, kdo vás pronásledují." (Mat. V, 44)
Poutem je přílišná starostlivost: Nestarejte se příliš o svůj
život" (Mat. VI, 25). Poutem je přednost dávaná blízkým
příbuzným. I přijdou jeho matka a bratři. Stáli však venku a poslali
k němu a volali ho. Kolem něho stál zástup a řeknou mu: "Hle, tvá
matka a tvoji bratři se venku ptají po tobě." A odpoví jim: "Kdo je
má matka a kdo jsou mí bratři?" I rozhlédl se po těch, kdo seděli
kolem něho a praví: "Hle, má matka a moji bratři. Kdo činí vůli
Boží, ten je můj bratr a sestra a matka." (Marek, III, 3l - 35).
Víme, jak si při tom cenil Pán Ježíš lásku k bližnímu, ale
nerozpakoval se říci, že kdo miluje více sobě nejbližší lidi, není ho
hoden. Myslím, že tady je nejlépe patrný rozdíl mezi pouhým
hříchem, jak si jeho pojem zužujeme a mezi poutem, kterému se
dá rozumět daleko snáze. I mezi publikány byli lidé, kteří nebyli
svým hříchem spoutáni více než boháči svým majetkem nebo
matka svou láskou k jedinému dítěti.
Situace se od dob Kristových poněkud změnila, co se týče
rozumové úrovně. Jsme schopni daleko snáze a více porozumět,
ale pouta zůstávají. Zdržují nás potom nejen ona, ale i přeplněnost
mysli různými hodnotami, ke kterým znalosti o duchovním cíli člověka jsme ochotni jen přiřadit, ale jejich splnění nedáváme přednost před ostatními světskými použitelnými znalostmi. Pak ještě
jedno pouto, o němž zde zatím nebyla řeč, povážlivě zesílilo. Je
užitečné vrátit se ještě jednou k naznačenému třístupňovému roz-

třídění lidí a ukázat, která pouta převážně zdržují lidi na různých
stupních vývoje.
Na prvním, očistném stupni, nejvíce spoutává člověka
služba dvěma pánům. Duchovní ideál není ještě tak vyhraněn, aby
se jeho váha projevovala pořád. Člověk třeba uznává prvenství
duchovních cílů i pravý smysl života, ale má sílu ho sledovat
pevně jen tehdy, vidí-li zázraky, jak o tom mluvil Pán Ježíš. To
znamená, že potřebuje podněty zvnějšku. Po nich se na čas
dostává u něho duchovní ideál do popředí, pak se ale takový
člověk zase vrací do starých vyšlapaných cest, na nichž středem
zájmu jsou světské starosti a souhrn veškerého neutrálního
myšlení a konání. K povinnostem světským obvykle jen přiřadí
povinnost vůči Bohu. Tyto povinnosti spolu konkurují, duchovní
povinnost představuje někdy jen o jednu starost více, někdy se
jeví jako komplikace života. Starosti na tomto stupni si člověk
definuje jako pocit zodpovědnosti, ale ve skutečnosti to je
nedostatek víry v moc Boží a v lásku Boží. Je tu citlivý nedostatek
opory v lásce Boží, protože člověk se opírá o lásku lidí, o přízeň
prostředí ve kterém žije. Na tyto činitele se spoléhá více než na
lásku Boží. Tam si dělá přátele, od nich očekává spásu, tj. řešení
svých těžkostí (pomoc v nouzi, zadostiučinění za poskytnutou péči
a služby). Aniž si je toho vědom, často jedná podle zásady oko za
oko, zub za zub, splácí zlé zlým, dobré dobrým a to i při výchově
dětí, i při výkonu neutrálním. Naměřuje, jak mu měřeno, nedělá, že
není odměňován, nebo to dělá s menší chutí. Takový způsob
jednání neosvobozuje, nýbrž spoutává. Pohybuje se v
začarovaném kruhu, dokud neprojevuje aspoň něco z té milosti,
která je denně poskytována jemu. A přece není tak nesnadné
dostat se z této situace. Je pouze třeba, aby se odosobňoval např.
podle zásady:
"Otec dává vycházet slunci na zlé i na dobré a sesílá déšť
na spravedlivé i nespravedlivé" (Matouš V, 45).
S připoutaností ke světu se nerozloučíme, pokud svět příliš
milujeme, nebo pokud ho nenávidíme. Je třeba se s ním smířit
jako s prostředkem, za nějž máme být vděčni. Pokud sami
nebudeme milosrdní, nedostane se nám milosrdenství. Příkaz
lásky platí od začátku cesty a na každém stupni má nejsilnější
osvobozovací účinek. Především je zapotřebí odzbrojit v mysli.
Dokud mne pobuřuje jakýkoliv projev bližního, dotud zůstávám
otrokem svého neklidu a nehnu se s místa.
"Kdo se hněvá na svého bratra, propadne soudu, kdo pak
řekne svému bratru "hlupáku", propadne veleradě a kdo řekne

svému bratru "blázne", propadne pekelnému ohni"...."Vyrovnej se
rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě".... (Matouš
V, 22, 25).
Napodobme myšlení Pána Ježíše. Měl velkou úctu k
člověku, z pouhého rozčilení by mu byl nikdy neřekl, že je hlupák.
Tím méně by si to o něm myslel i když měl k tomu větší právo než
kdokoliv z nás. To neznamená, že se obával správně hodnotit, ale
nečinil to nadávkami.
Do druhého stupně, začínajícího křtem vodou, nepostoupí
nikdo, kdo se nehlásí k věčnému Otci jako syn. K tomu nestačí
učinit prohlášení, k tomu nestačí ani rozumové uznání, k tomu je
třeba nalézt v sobě Pána Ježíše, třeba ještě jako nemluvně a
odchovat ho až k dospělosti. Jím jsme totiž syny Božími, ne tím,
co je odvozeno z poznání tohoto světa. Je mnoho metod, kterými
se navrhuje nastolit v sobě nadvládu Kristovu. Ani nejlépe
vymyšlená metoda však nevede k tomuto převratu, pokud
soustavně neposvěcujeme svým životem, celým životem, jeho vůli,
ducha jeho přikázání z lásky k němu. Snažili jsme se podrobně
seznámit s duchem jeho učení. Soustavné uplatňování těchto
zásad by mělo stačit k dosažení milosti křtu. Příkrost cesty se
ukazuje už na prvním stupni v tom, že není-li někdo ochoten dávat
přednost Bohu před naléhavými potřebami, není ho hoden.
Jiný z učedníků mu pravil: "Pane, dovol mi, abych nejdříve
šel pohřbít svého otce", ale Ježíš mu řekl: "Pojď se mnou a nech
ať mrtví pochovávají mrtvé". (Matouš VIII, 2l - 22).
To je také jedna z podmínek, kterou nutno plnit na této cestě. Jakmile člověk cítí, že se blíží milost Boží, musí ihned poslechnout tohoto volání a obrátit svou mysl výhradně k Bohu, nezabývat se ničím jiným. Volání na tomto stupni nebývají ještě tak
silná, aby jim člověk nedokázal odolat. Avšak tím důležitější je,
aby jim nevzdoroval.
Kromě toho je nutné, aby člověk nezůstal jen při slovní
modlitbě, nýbrž se snažil při ní přejít do bezeslovných stavů
pozornosti, vděčnosti, odevzdanosti, lásky atd. a to především
bezprostředně podle své vnitřní potřeby.
Cílem očistné cesty není zbavit člověka veškerých hříchů,
nýbrž navodit v něm takový způsob myšlení a chtění, aby na jejím
konci se hlásil celou svou bytostí o návrat do otcovského domu,
aby se ani na chvíli nespokojoval s tím, že žije jako zvíře a živí se
jako zvíře a že zvířecím způsobem života se udržuje naživu.
Zvířecí způsob přijímání potravy, nápojů a vzduchu se mu stane
už jen prostředkem k existenci. Nejí, nepije, nejedná, aby se tu na

světě dobře najedl, napil a uspokojil všechna tělesná přání a duševní potřeby, nýbrž aby si zajistil pevnou základnu, ze které
jedině lze nastoupit cestu do věčného života. Potřebuje všechno
co světský člověk, především zdraví, ale ani to mu není cílem,
nýbrž jen prostředkem, který mu umožňuje nerušený postup. Tělo
se vším příslušenstvím je mu aparátem, který připravuje k
odstartování do nebe, do věčného života. I na očistné cestě však
rozlišujeme tři případy. Všichni lidé jsou na očistné cestě, i ti, kteří
o tom neví, i ti, kteří ji provádí vědomě, i ti, kteří se na ní dostali
tak daleko, že je zařazujeme na stupeň osvěcovací, nebo dokonce
spojovací, tj. prošli křtem. Lidé nemohou žít na zemi, aniž by
procházeli očistou. Vývoj, který vládne ve všem co je ve vesmíru,
se nedá zastavit ani tím, že o něm nevíme nebo že jej popíráme.
Staneme-li se lidmi, jsme nuceni se vyvíjet a je už na nás,
chceme-li se vyvíjet zákonitě nebo náhodně, nevědomě, jednostranně nebo bez plánu. S vědomým vstupem na očistnou cestu
jsou spojeny dvě věci:
Touha učinit ze svého života nástroj k dosažení věčného
života a povolání k tomuto úkolu.
Zastavme se u toho povolání. Řekli jsme si, že rozdělení celé cesty na tři části je jen schematickou a metodickou pomůckou.
Jidáš byl povolán za apoštola a přestal jím být. Také my jsme na
tomto stupni, jemuž odpovídá nejen naše poznání, ale také naše
chtění, myšlení a jednání, co uskutečňujeme z poznaného. A tady
je třeba říci jednu závažnou věc:
Netužte po tom, abyste zažívali narození Ježíška v sobě a
potom všechno to ostatní, co se s ním dělo až do zmrtvýchvstání,
smyslově, vědomě. Není povolán jen ten, kdo to zažívá, nýbrž
každý, kdo se rozhodl nežít život na zemi jen pro život na zemi,
nýbrž žít jej pro návrat do otcovského domu. Kdo se každým dnem
vrací do své pravlasti, zažívá větší věci než smyslové vnímání
vnitřního zrodu Pána Ježíše v nás. Je samozřejmé, že on se rodí
všude tam, kde člověk pojal zmíněné rozhodnutí. Jeho zrod se
však projeví ve smyslech a v našem vědomí jen potud, pokud
nenastane nebezpečí, že zaměníme pozorování jeho života za
svůj věčný cíl. Proto většinou nový duchovní život v sobě
pociťujeme změněnými zevními okolnostmi, zejména pomocí,
které se nám dostává, kdykoli chceme řešit cokoliv z hlediska
věčného smyslu a účelu života. Požitkářství kvete na každém
stupni vývoje. Někdo má požitek z dobrého jídla, jiný z dobrého
umění, jiný z duchovních stavů. Požitkářství posledního druhu
velmi zdržuje, někdy znemožňuje postup. Na cestě ze smrti k
životu nejde nikdy o prožívání mimořádných zkušeností nebo

zážitků. Kdo vstupuje s takovým romantickým zaměřením na
cestu, bude velmi zklamán. Jde na ní o znovuzrození v pravém
slova smyslu. Cokoliv se rodí, rodí se v bolestech.
"Nezrodí-li se kdo znovu, nemůže vidět království nebeské"
praví Pán Ježíš Nikodémovi (Jan III, 3) a opakuje: "Nenarodí-li se
kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království nebeského". (Jan
III, 5). Pán Ježíš pokračuje: "Co se zrodilo z těla, je tělo a co se
zrodilo z ducha, je duch". (Jan III, 6).
Co je to znovuzrození? Nedělejme si iluze, že ke
znovuzrození postačí nějaká forma, třeba křtu. Vysvětlili jsme si už
dříve, že křest v době Kristově nebyl pouhou formou.
Znovuzrození není ani nabytí přesvědčení, že to nebo ono je
správné, co hlásal Kristus, čemuž se mylně říká "víra".
Člověk po svém narození je smysly, rozumem a okolím
vychováván k opravdové víře ve skutečnost všeho, s čím se
pomocí svých duševních a tělesných orgánů na světě setká.
Zrození do tohoto světa není jen přivedení těla do života, nýbrž i
přivedení ducha, lidské mysli do téhož. Jen ten se narodil v tomto
světě, kdo v něm rozvinul své tělesné a duševní síly tak, že chápe
sebe a svět jako skutečné prostředí života a je schopen z něho
vydobýt daným možnostem odpovídající míru života. Tento život
pak považuje za statek, nad nějž není cennějšího.
Může se však stát, že během života pojme ideál nebo úkol,
který zcela zaujme na dlouhou dobu celou jeho mysl a vyžádá si
jeho nejlepší síly. Jestliže člověk pojal takový ideál a cele se mu
věnuje, našel uvnitř života nový jeho smysl. Je to člověk, který se
podobá znovuzrozenému. Jeho zaujetí jej dokonale "očisťuje" od
všech ostatních zálib a sklonů, takže u takového člověka probíhá v
pravém slova smyslu očistná akce. Nesmíme si však myslet, že
projde znovuzrozením vodou a duchem, jenom stane na samém
kraji znovuzrození vodou, neboť prodělal očistu, prodělal svým
způsobem odpuštění hříchů. Proto opravdoví vědci a umělci mají
kus nejtěžší cesty za sebou a poznají-li vyšší smysl života, činí na
této cestě velké pokroky. Splnili podmínku, kterou Pán Ježíš vždy
žádal na svých učednících, aby všeho nechali a šli za ním, obecně
řečeno, aby z roztříštěných zájmů přešli na jediný zájem. Žádal
tedy na nich zmnohonásobení úsilí o dosažení ideálu, neboť
kdykoliv spojíme mnoho různých zájmů do jednoho, vždycky
zmnohonásobíme váhu své vůle. Ovšem znovuzrození má své
stupně. Zatím jsme mluvili jen o znovuzrození, které předchází
znovuzrození vodou a duchem. O něm Pán Ježíš Nikodémovi nic
neříkal, protože Nikodem byl člověk hluboce věřící a správně

konající své náboženské povinnosti. Měl již za sebou první křest,
který odpovídá pojetí nového ideálu. Přesto na něm žádal obnovu
víry, žádal víru v Syna člověka. Toto bylo zapotřebí, protože víru v
Boha Židé už dávno zaměnili za plnění různých příkazů Božích,
porůznu a za různých okolností daných skrze proroky a duchovní
vůdce. Forma převládla nad duchem, složitost předpisů
neumožňovala vzlet ducha, pravého zanícení, kterého si Pán
Ježíš tolik vážil. Proto jsme si ukazovali na zanícenost vědcovu a
umělcovu pro jeho dílo, které by nám mohlo být vzorem.
Tím jsme shrnuli požadavky na cestu očistnou. Nyní si
stejným způsobem přehlédneme znaky cesty osvěcovací, které
probíhá mezi dvěma křty: Vodou a duchem. U apoštolů začala tou
chvílí, kdy si je Pán Ježíš povolal mezi své učedníky, mezi ty,
které bude přímo vyučovat. Je to období přímého, byť i jen
chvilkového styku s věčnou podstatou jako s někým, kdo řídí náš
život a zajišťuje ho vším potřebným. K nastoupení této části cesty
dnes nestačí dát se pokřtít vodou, ledaže by byl náš život
opravdovým, vědomým překročením prahu otcovského domu, tj.
kdyby přinesl důkaz, že jsme věčné bytosti. Přesněji řečeno je to v
podobenství o marnotratném synu onen moment, kdy otec vychází
synu vstříc před dům, takž syn se od otce dovídá, že ten ho pořád
ještě považuje za svého syna. Tomuto vyjití vstříc se podobá
Ježíšův křest v Jordánu a na oplátku cesta Pána Ježíše za
budoucími učedníky. Víme, že si je nejen vybral, ale že si je zval k
různým svým divům, aby je přesvědčil o svém božském původu.
Zval si je i do míst svého utrpení, aby pochopili, čím sami musí
projít.
O tomto stupni platí, že člověk už se necítí domovem na zemi. Pán Ježíš to vyjádřil slovy: "Lišky mají doupata, a nebeští ptáci
hnízda, ale Syn člověka nemá kam hlavu složit." (Matouš VIII, 21).
Je to pochopitelné, neboť našel domov, který není nikde v
prostoru a času. Na apoštolech vidíme, že do tohoto stupně teprve
dorůstali. Další známkou tohoto stupně je, že si člověk už moc
nepřivlastňuje. Ví, že je mu vše propůjčeno, i sám život na zemi.
Se vším jedná jako se hřivnami, s nimiž má hospodařit. Stále
dokonaleji poznává vůli Boží a řídí se jí. Přesto sebeláska není
ještě zcela vymazána, ani hodnocení není prosto osobního pojetí.
Vystačí se s obrazným pochopením nadsmyslných věcí a s
osobním vedením se strany Boží. Já je sice ochotno poslouchat,
ale zůstává neporaženo, cítí se pouze synem Božím, odvozeným
prvkem, což není pojetí ani dokonale vystihující skutečnost, ani
nedovolující správně odhadnout možnosti individuality v tomto
postavení. Protože spojení s věčnou podstatou je jen chvilkové,

vyplývá z toho různá jakost výše činů a myšlení i různé stavy
mysli. Proto se tomuto stupni říká jen osvěcovací, vzniká
osvícením, ale jen pokud toto právě existuje, všechny tyto nedostatky jsou způsobeny osobním poměrem k Bohu. Mnozí lidé na
tomto stupni se domnívají, že jej překročili, protože rozumově,
úvahou prostou, či filosofickou, došli k jistotě, že Bůh není člověk
a že tedy nejedná jako člověk osobně, nýbrž neosobně, snaží se
zbavit veškerých osobních představ o něm, ale mýlí se. Jejich poměr k Bohu je stále osobní, protože se fakticky nevzdali svého
synovství k němu, co je nejtěžší fáze cesty. K tomu je třeba projít
smrtí na kříži a vstát z mrtvých, abych už nežil já, ale živ byl ve
mně Bůh. I to je proměna, kterou by nikdo nevydržel naráz přežít.
Proměna ta se postupně zdokonaluje, jak ukázal sv. Pavel a tím
člověk vstupuje do poslední fáze cesty spojovací. Na ní není
menší než Otec v tom smyslu, že už nemůže nastat chvíle, v níž
by dostal nějaký lidský podíl (úděl, život), jako marnotratný syn
před odchodem do světa, s nímž by měl hospodařit. V
podobenství o marnotratném synu se změněná situace
navrátivšího se syna nedala jinak lépe obrazně znázornit, než že
navrátivší se syn byl váženější než ostatní, kteří mezitím nebyli
marnotratní. Je to přechod z pouhého podílnictví na Božím životě
do jeho plnosti, je to zásadní změna v kvalitě života, o němž si na
osvěcovací cestě můžeme udělat jen velmi chabou a přibližnou
představu. Při tomto přechodu nejvíce záleží na tom, zda člověk
dokáže překonat svou víru v lidství jako jediný, jistý faktor života.
Připoutanost k lidství je v Novém zákoně obrazně líčena na zradě
Jidášově.
Židé usilovali o zmaření lidského života Pána Ježíše, avšak
nejen o to jim šlo. Chtěli vymýtit reformismus, který Pán Ježíš
hlásal. Je pochopitelné, že tím získali Jidáše na svou stranu. Řekli
mu, že nebude-li stačit smrt Pána Ježíše, popraví i jeho apoštoly.
Jidáš se může rozhodnout zůstat naživu, jestliže svého mistra
zradí. Jidáš stál před volbou získat věčný život, jaký sliboval Pán
Ježíš, nebo dočasný, ale jistý život zde na zemi. Rozhodl se pro
jistý život na zemi. Pán Ježíš řekl: "Kdo hledá svůj život, ztratí jej".
Tak se stalo Jidášovi a tak se děje každému, kdo na kterémkoliv
stupni vývoje vsadil na dočasný život na zemi a učinil ho hlavním
cílem.
Všichni bez výjimky na rozhraní mezi osvěcovacím a
spojovacím stupněm stojí před rozhodnutím, které museli učinit
všichni apoštolové a které jedině Jidáš učinil opačně. Rozhodl se
jít zpět, do jisté dočasnosti. A tu je nejvýš nutné ovládnout strach,
to znamená lásku k sobě, k člověku.

Jak víte z Písma, Jidáš zaprodal Pána Ježíše za 30
stříbrných, to je cena lidského života, neboť je to život lidský (nula)
v trojrozměrném prostoru (tři), je to významné povýšení života v
prostoru lidstvím. Proto 30. Myslíte si, že se nám tato hříčka
náhodou hodí a že v dobách Kristových neexistovala desítková
soustava, na níž se to dá - na jediné - takhle symbolicky představit, nezapomeňte však, že Pán Ježíš vědomě řídil všechno, co
se s ním mělo stát a že počítal také s postupným pochopením své
nauky a symbolismu svého života. Tato znalost nebyla pro něho
ničím. Řekl také, že nikdo nemůže dát více než svůj život a
opravdu je tomu tak. Na onom rozhraní mezi osvěcovacím a
spojovacím stupněm jde opravdu pak o to, jsme-li ochotni se vzdát
30 stříbrných, svého života, nebo zda jej chceme žít.
Zjednodušeně řečeno, může se to stát dvojím způsobem, avšak
vždycky jen tehdy, dá-li člověk svolení k tomuto daru.
První způsob odevzdání lidského života se nabízí člověku ve
vnitřní modlitbě. Když tato dostoupí svého vrcholu vroucnosti a s
tím i soustředěnost na Boha, dostaví se buď citová extaze, jestliže
člověk mířil k Bohu převážně citem, nebo úplné odnětí života,
jestliže člověk mířil k Bohu celou svou myslí, veškerou silou a
celou duší, zkrátka vším, co tvoří jeho podstatu lidství. V případě
citové extaze se sice také vnitřně umírá, ale jen náznakem, že
totiž lidská mysl je vytržena z tohoto světa a odnesena do užšího
soužití s věčností. Kdežto při dokonalé odevzdanosti celé
osobnosti, nemotivované jen srdcem, citem, nýbrž uvědomělým
odevzdáním pozemského života, nastává skutečná smrt lidského
těla, takže se zastavuje celá podvědomá činnost, funkce srdce,
dechu, střev, rozmlouvacího myšlení atd., tak jak nám to ukázal
Pán Ježíš na kříži. Nakonec zhluboka vydechl a odevzdal svého
ducha, to znamená, nebyl schopen lidsky myslet, ovšem ani
dýchat. Jestliže tomuto se snaží člověk odolat ze strachu před
smrtí, dostává napřed 30 stříbrných, svůj pomíjející život, ale
zrazuje Krista, protože on chce tuto oběť od nás, přeje si,
abychom ho následovali až na kříž, neboť praví: "Zapři sám sebe,
vezmi svůj kříž a následuj mne!"
Když ho Bůh volá k tomuto opravdu poslednímu soudu,
nemůže člověk nic více dát než právě svůj život, nic cennějšího
nemá, ale má také právo a možnost tento dar odmítnout. Člověk v
té chvíli má jistotu, že umírá i když se předtím dozvěděl, že vlastně má zase povstat z mrtvých, že ta smrt, přestože je pravá, je
jenom prostředkem k věčnému životu. Nedovede si představit, jak
by bylo možné, aby vstal z mrtvých. Jenže v tom se mýlí. Mnoho
lidí se ocitlo v tomto stavu a pokud omylem nepohřbili jejich těla,

nejdéle po třech dnech, jak stojí psáno o zmrtvýchvstání Páně,
jaksi dokonale zmrazený život se zase začal vracet do svých
původních lidských kolejí. Člověk se potom vrací vnitřně rozsouzený. I když musí vzít na sebe veškerou omezenost lidského života, nehřeší, tj. vlivem svého poznání se nepoutá ničím, co dělá a o
čem myslí, k pozemskému životu, i když konkrétně dělá a myslí
totéž, co ostatní lidé. Pán Ježíš to jasně dokázal po svém zmrtvýchvstání, když si žádal potravy. Chtěl nás dokonale poučit, jako
nikdo před tím. A sv. Jan ve svém listě o tom jasně dosvědčuje:
"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). Jinak řečeno, úděl lidský už není jeho
údělem, už je mu vlastně odňat, už má tuto fázi vývoje za sebou.
Ke druhému způsobu odevzdání lidského života dochází
situací navozenou v zevním světě, událostmi. Obvykle tehdy, když
člověk buď nedosahuje oněch výšin vnitřní modlitby, o nichž byla
řeč výše, neboť je typem výrazně činným, případně nezná metody
vnitřní modlitby, nebo je schopen sice těchže výšin dosáhnout i
vnitřní modlitbou, ale bez pomoci zevní události vždycky zbaběle z
již nastávajícího stavu umírání uteče, je zapotřebí, aby se vyvinula
zevní situace tak, aby se ocitl před volbou umřít s Bohem, nebo
bez něho. I toto rozhodování je velmi těžké a je velmi pravděpodobné, že se takový člověk bude napřed modlit: "Bože, je-li to
možné, odejmi ode mne tuto smrt." Jestliže však nakonec, aniž
pochopil, proč ho Bůh opouští a vydává potupné smrti - potupné
proto, že se nedostavuje vyšší poznání, o které celý život usiloval přece jen odevzdává svého ducha Bohu, jak to ukázal Pán Ježíš
na kříži v předobraze našeho stavu bezmocným ukřižováním, pak
se dostavuje nejtemnější noc ducha, po níž vychází slunce
věčného života. Těžko říci, kolik lidí např. prošlo i touto dokonalou
vnitřní smrtí v krvavých masakrech válek dvacátého století a nevrátili se už do pozemského života, nepokračovali v něm. Je však
pravděpodobné, že to byl pro mnohé mučedníky též poslední
soud. Avšak malá hrstka lidí se vrátila z tohoto "pekla", z toho
stavu naprosté vnitřní i zevní opuštěnosti zpět a ti na celém světě
dosvědčují, jaký je pravý smysl smrti Pána Ježíše na kříži a jak jej
máme v ní následovat. Nemyslete si však, že je třeba zrovna
války, aby se navodila smrt. Příležitost zvítězit tím způsobem má
každý z nás, neboť jsme všichni smrtelní a záleží čistě na nás,
jakým způsobem se rozhodneme odejít z tohoto světa, pokud
nezemřeme náhlou, násilnou smrtí.
V souvislosti s tím je nutno uvést na pravou míru aspoň dvě
základní myšlenky Kristova učení:

1. Nikdo nepřichází k Otci než skrze Krista! Tomuto výroku
nejhůře rozumějí ti, kteří si myslí, že nekřesťané nemohou být
spaseni. Tento druhý omyl se už pomalu odbourává, avšak mnoho
křesťanů se pořád ještě domnívá, že jsou spaseni už proto, že
Kristus za nás za všechny umřel na kříži. Není jim při tom jasné,
proč potom sv. Pavel nabádal k mravnímu způsobu života. Nesmí
se oddělovat jeden výrok Pána Ježíše od druhého a naopak je
nutno se řídit celým obsahem a duchem tohoto učení. Jinak se
dochází ke zrůdným výkladům a aplikacím. Po celý středověk se
jménem špatně pochopeného učení Ježíše Krista pronásledovali
krví a mečem všichni technicky dostupní nekřesťané.
Jestliže Pán Ježíš řekl, že nikdo nepřichází k Otci než skrze
něj, nezapomeňme, že také řekl, že On je Cesta, Pravda a Život.
Kdo zapomene na tuto spojitost, nemůže pochopit, proč právě jen
skrze něj a v jakém smyslu skrze něj je třeba přijít k Otci. On nejen
ukázal cestu k Otci, ale také řekl o ní pravdu, kterou znal a
vysvětlil svým životem spojitost mezi cestou a pravdou. Na svém
vlastním národě Pán Ježíš nejlépe poznal, jak škodlivé je povrchní
pochopení potřeby cesty k Bohu. Je o něm psáno, jak potíral
povrchní formální plnění Zákona bez ohledu na lidský účinek
takového plnění. Zákon nařizoval např. v sobotu nepracovat,
avšak láska k bližnímu nemá končit na prahu svátečního dne.
Proto léčil v sobotu před svědky, aby ukázal, jak má být správně
Zákon pochopen. Vyslovil požadavek lásky proti požadavku
zápalných obětí. Náboženská degenerace dostoupila v jeho době
tak daleko, že si lidé mysleli, že mohou přinášením skopců a
jiných zápalných obětí smířit a naklonit Boha. Bylo jim pohodlnější
vykupovat svůj pochybený způsob života zápalnými oběťmi než se
napravit. Bez nápravy života jsou veškeré oběti neúčinné a
zbytečné. Takové přirozené, ale tehdy i dnes dávno zapomenuté
zásady Pán Ježíš hlásal. Jsou to zásady všeobecně platné, kdo je
člověkem nemůže bez jejich plnění postoupit ani o krok. Už proto
mohl Pán Ježíš říci, že on je cesta, že on je pravda a že není jiné
cesty než té, kterou hlásal, že tedy není jiného vstupu k Otci než
skrze něho. Kdybychom se nebáli srovnání a podívali se do
mnohem starších největších náboženství světa, podivili bychom
se, jak principy cesty Kristovy se dopodrobna shodují s principy
starobylého hinduismu, budhismu, taoismu atd. Tady neopisoval
jeden náboženský učitel od druhého, nýbrž jeden jako druhý znal
duchovní pravdu. Proto všichni hlásali jedinou cestu, tj. shodné její
složky duchovního pokroku, shodný cíl. Zdánlivě se lišili v
jednotlivých prostředcích a to proto, že každý z nich znal potřeby
své doby a vedl lidi právě z toho místa, na kterém byli, z úrovně,
na které se nacházeli. Přesto však i prostředky jsou srovnatelné a

jeden neodporuje druhému. Je v nich ctěna potřeba přesně
vystihnout individuální stav jedince a celkový stav společenské
úrovně, tj. vyjít ze správného poznání sama sebe, z člověka jako
takového a odtamtud se dát za duchovním cílem. Stěžejní
zásadou všech náboženských soustav a tedy křesťanství, je
nutnost odosobnění. Pán Ježíš se především snažil přimět lidi k
tomu, aby jej dosahovali láskou k bližnímu, láskou k Bohu. Toho
tehdy i dnes bylo nejvíc zapotřebí. Jeho náboženství není
náboženstvím samotářů uzavřených do klášterních cel nebo
dlících na poušti, nýbrž náboženstvím pro dobrou a zdravě
řízenou společnost, v níž ovšem nesmějí chybět ani duchovní
vůdci, kteří se dokáží obětovat pro blaho společnosti tím, že sice
žijí mezi lidmi, ale ne tak, aby středem jejich zájmu byl úzký vztah
k vlastní rodině nebo určitému povolání, nýbrž "lovení duší" pro
život věčný.
Pán Ježíš byl exponentem, vyslancem jedné Pravdy, na
které se nedá nic měnit, proto ten, kdo by se odchýlil od Pravdy
hlásané jím, nemohl by přijít k Otci. V tomto smyslu není jiné cesty
k Otci než skrze něho. Může se ovšem potom stát něco
podobného, co se stalo za dob Ježíšových. Přišel do domu
izraelského, aby mu kázal spasení, ale mnozí z tohoto domu
odmítli jeho výzvu, aby se dostavili na přichystanou duchovní
svatbu a naopak jiní, kteří nepatřili do tohoto domu, kupodivu měli
přichystáno svatební roucho a vešli na svatbu. A stalo se
mnohokrát od té doby, že mnozí nekřesťané lépe pochopili Krista
než křesťané, kteří byli jím pozváni na svatbu.
2. Druhou základní myšlenkou Kristova učení je v několika
obměnách se opakující výrok. Cituji:
Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce za mnou přijít,
zapři se, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl svůj
život zachránit, ztratí jej, a kdo ztratí svůj život kvůli mně, nalezne
jej." (Matouš XVI, 24 - 25 a rovněž Marek VIII, 23 - 24).
Čteme-li až sem, připadá nám, že není možný jiný výklad
těchto slov než ten, že Pán Ježíš vybízí učedníky, aby se nebáli
obětovat svůj život při hlásání jeho učení. Je nesporné, že je
vybízel i k tomu. Ale z pokračování textu je zřejmé, že měl v
úmyslu vyjádřit ještě více. Praví se hned dále: "Vždyť co prospěje
člověku, získá-li celý svět, ale svou duši zahubí? Anebo co dá
člověk výměnou za svou duši? Syn člověka zajisté přijde v slávě
svého Otce se svými anděly a tehdy odmění každého podle skutků. Vpravdě vám pravím: Někteří z těch, co zde stojí, neokusí

smrti dokud neuzří Syna člověka přicházet v jeho království."
(Matouš XVI, 25 - 28).
Jinde totiž v souvislosti se správným řádem hodnot: "Kdo
miluje otce nebo matku více než mne, není mě hoden a kdo miluje
syna nebo dceru více než mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj
kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. A kdo nalezne svůj
život, ztratí jej, kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej! (Matouš X, 37 - 39).
Opět jinde (Lukáš XIV, 25 - 27, 33): Doprovázely ho četné
zástupy. I obrátil se a řekl jim: "Přichází-li kdo ke mně a nemá v
nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry,
ano i svůj život, nemůže být mým učedníkem... Tak tedy nikdo z
vás, kdo se nezřekne všeho co má, nemůže být mým učedníkem."
K takovým a podobným, významově stejným výrokům,
připojoval Pán Ježíš výstrahu, aby poslouchal, kdo má uši ke
slyšení, ale marně. Každý se domníval, že je jim možno rozumět
doslova. Lidé odcházeli od rodin, opravdu nenáviděli celou lidskou
společnost, jen aby mohli sloužit Kristu. Jiní zase se domnívali, že
nebudou-li trpět více než ostatní lidé, nebude mít jejich následování Krista pravé znaky, že nebude úplné. Pak i jiní se domnívali, že musejí být vnitřně ukřižováni, že ukřižování musí u nich
probíhat v různých vnitřních stavech, představujících smrt Pána
Ježíše na kříži. A tak pociťovali stigmata, krváceli z ran na rukou a
na nohou, pociťovali tíhu kříže a palčivou bolest po trnové koruně.
Opět jiní viděli kolem sebe příznaky blížícího se konce světa a
tvrdošíjně hlásali jeho konec, odkládajíce ho z roku na rok, až do
smrti. A mnoho z toho se děje až dodnes. Proč jen Pán Ježíš
neřekl ty věci tak jasně, aby nemohly nastat tyto omyly? Vždyť
sám svatý Petr málokdy rozuměl tomu, co slyšel z jeho úst a asi
často se ptával, co znamená to které podobenství a zdali platí pro
ně nebo pro všechny (Lukáš XII, 41). Z toho, co se Petr dověděl,
se zachovalo málo. Obvykle odpověděl nějakým dalším zase
bližším podobenstvím, protože si uvědomoval - sám poznávaje
Pravdu ničím, ani slovem neoděnou - že i při přesné, zdánlivě neobrazné formulaci duchovních úkolů a cílů, nikdo úplně správně
neporozumí ani úkolům, ani cílům a to do takové míry, do jaké
zůstává člověkem. Kdežto Duch Utěšitel každému, i velmi
nechápavému, který jedná podle svého domnění dle vůle Boží,
včas osvětlí vždycky tolik cestu, aby po ní mohl jít dále. Ukázali
jsme si už mockrát, že duchovní pravda nejenže na každém stupni
je chápána jinak, ale dokonce, kdyby byla chápána stejně na
všech stupních, nebyla by duchovní pravdou. Důležité je, aby
každý jednal podle míry svého pochopení, bezelstně a upřímně.

Mělo to sice vždycky jeden neblahý následek, že jeden stál proti
druhému, jak Pán Ježíš správně předpokládal, avšak každý na té
úrovni, na které se nacházel, byl schopen pokračovat svými
prostředky. Dnes už však definitivně míjejí doby, kdy by se dalo ve
velkém měřítku pokračovat středověkým způsobem porozumění.
Také křesťanství má už za sebou tolik let, že pomalu vychází ze
svého dětství a jestliže předkládáme učení Kristovo i dnes lidem,
jako by byli dětmi, uvědomme si, že jimi už nejsou, nýbrž že se
jimi v duchovním smyslu teprve mají stát. Je dokonce třeba s
úctou pohlížet na všechny upřímné zastánce Krista, kterým nebylo
dáno velké pochopení.
Nespokojujeme-li se dnes, a to plným právem, se
středověkým způsobem porozumění, není naše hanba, nýbrž
ukázka toho, že lidstvo duševně zraje. Platí však o něm Kristova
slova:
"Komu bylo mnoho dáno, od toho se bude mnoho
požadovat, a komu mnoho věřili, od toho budou více žádat."
(Lukáš XII, 48), a ještě:
"Ten služebník pak, který poznal vůli svého pána a nic
nepřipravil a nejednal podle jeho vůle, dostane mnoho ran, ale který nepoznal a dělal to, co zasluhuje ran, dostane jich méně."
(Lukáš XII, 47 - 48).
Odtud bychom mohli začít svůj výklad. Pán Ježíš mluvil v
podobenstvích hlavně proto, aby nikoho nezavazoval nad míru
jeho pochopení. Věděl, že řekne-li něco v podobenstvích, každý
pochopí podle míry svého vývoje. Věděl dobře, že sice bude svým
výkladem, který bude také praktikovat, ohrožovat jiného, který
třeba pochopil lépe a bude mu zazlívat dokonalejší pochopení,
avšak volil ze dvou zel menší. Kdyby byl podal své učení
bezobrazně - myslím zdánlivě bezobrazně - ve filosofickém hávu,
byla by ho mohla sledovat jen hrstka lidí, nikdy by jeho učením
nebyli vázání všichni, i ti nejprostší, a i u těch nejučenějších by se
učení setkalo s opozicí, protože pouhá logika je také jen obrazným
hávem duchovní pravdy. Pravda však je, že ten, kdo je založen
rozumově, hodnotí si svůj rozumový háv pravdy nade vše, kdo je
založen citově, stejně si nade vše cení svůj citový háv a kdo činně,
svůj činorodý oděv pravdy, zkrátka, každý svůj způsob, jímž uvádí
lidsky pochopenou pravdu do života. Tato nejednota pochopení v
uskutečňování není fakticky zlem, nýbrž předností Kristova učení.
Horší by bylo, kdyby i ten nejprostší člověk musel říci: "Tvrdá je
jeho řeč, kdo ji má poslouchat." Nikomu není uzavřena cesta,
naopak dokonalejším chápáním učení Kristova může být cesta

stále většímu počtu lidí otevírána. A dnes je zapotřebí, aby byla
znovu objevena i duchaplnost a krása učení Kristova, neboť dne
všeobecně můžeme přihlížet a naslouchat umění, např. v radiu a
televizi, jsme tedy přístupnější kráse i duchaplnějšímu smyslu
věcí. Po této stránce máme výchovu, aniž jsme si toho dosud dost
cenili, kterou před námi nemělo lidstvo vůbec. Hudba lepšího
ražení se prováděla v pravém smyslu v Komoře pro vybranou
tenkou vrstvu lidí, odtud komorní hudba. Na lid zbylo pár lidových
písniček a nábožných zpěvů. A tak bychom mohli rozebírat
změněnou situaci v masové nabídce hodnot dále. Dnes jsme
schopni, i když to vypadá opačně, z Kristova učení pochopit více
než věky předešlé. Jen se musí najít lidé, kteří budou umět to
navíc, co dosud nebylo z učení Kristova pochopeno, z něho
vynést a přednést učení Kristovo, protože je psáno v
podobenstvích, si vyžaduje stále nových komentářů, nepotřebuje
změn, jak se domnívají ti, kteří do něho hlouběji nevnikli.
Podobenství má tu výhodu, že má širší význam než
bezobrazná pravda. Tak např. řekne-li Pán Ježíš: "Vezmi svůj
kříž", znamená to pro někoho, že má trpně snášet, co osud mu
přinesl. Je to sice pochopení velmi povrchní, ale u trpných povah
vede k určité míře odosobnění a tedy k duchovnímu užitku. Opět
jiní budou hledat utrpení a tak se budou odosobňovat prudčeji.
Další budou považovat za správné, budou-li se vmýšlet do oběti
Páně na kříži, duševně trpět s Pánem Ježíšem a tak se
připodobňovat jeho spasitelskému úkolu. Někteří z nich budou
dokonce nosit rány Kristovy na svém těle. Mám však dojem, že
dnešní člověk nebude žádným z těchto způsobů uspokojen,
protože celé lidstvo i on sám se snaží odbourat co nejvíce utrpení,
naučit se co nejlépe předvídat, provádět prevenci nejen v
lékařství, ale i ve všech ostatních vědních oborech a jejich
aplikacích v technice. Kdyby se dnes snažil trpět nebo třeba jen
odevzdávat se osudu - a to nikdy Pán Ježíš nedoporučoval - seděl
by na dvou židlích, sloužil by dvěma pánům. Na jedné straně by se
učil odstraňovat technikou ze života zbytečnou dřinu a utrpení, na
druhé straně by se vnucoval do duševních stavů utrpení, které by
měly nahradit možnost dostatečně si mnoho vytrpět v zevním
životě. Nutně by to vneslo do života dvoukolejnost. Víme např.
kolik duševního utrpení prodělávalo mnoho mnichů v klášteřích,
kde o ně bylo zevně dostatečně postaráno. Jejich utrpení se však
přeneslo na úroveň duševní, když měli potřebu trpět a když se
nedokázali jinak odosobnit než utrpením. Něco podobného musí
nastat i u každého moderního člověka, který míru technických
prostředků života nevyvažuje správnou mírou odosobnění. I když
netouží po duchovních hodnotách nebo právě proto, že po nich

netouží, souží se tím, co mají jiní, nenajde klidu, protože se neumí
odosobňovat. Kupodivu od dnešního člověka se chce větší míra
nesení kříže než od člověka v době Pána Ježíše. Na to málo, co
tehdejší člověk potřeboval, bylo si např. možno snadno vydělat na
způsob života, jakým se tehdy žilo, nebylo třeba ani mnoho péče,
ani mnoho techniky. Jaké je to dnes utrpení sehnat všechno, co si
lidská mysl vymyslila a mít na to. Jak jsme nároční. Nelíbí se nám
program v radiu, v televizi, ta neb ona věc. Stále máme nějaké
malicherné
příčiny
k
nespokojenosti,
dokud
nepřijde
nespokojenost se zdravím a se závažnějšími okolnostmi. Zkrátka
nežijeme šťastnějším životem než lidé v době Kristově, protože
není rovnováhy mezi tím, co od Boha přijímáme v technice života
a mezi tím, co mu vracíme svým uměním žít. Pán Ježíš učil umění
žít a to spočívá především v tom, že hospodaříme se světskými
statky tak, jakoby nebyly naše. Učíme se odosobňovat. To je
správný způsob nesení kříže. Kříž se opravdu stále více přenáší
na duševní pole, tam je třeba hledat správné řešení nesení kříže.
Projděte si znovu Postilu a dívejte se na ni z tohoto hlediska.
Uvidíte, že všude naleznete návody, jak nést svůj kříž. Jeden
způsob jsme si však ještě nevysvětlili, a to vnitřní modlitbu, která
je ve svých začátcích i ve svých vrcholech nepostradatelným
pomocníkem v odosobňování a nejlepším prostředkem pomáhajícím ke vstupu do království Božího. Kdo dovede modlitbu sjednotit s úrovní svého života, aby se nemodlil pokrytecky a aby
vnitřní odosobnění v modlitbě mírně předcházelo odosobnění v životě, ten umí žít. Neměli jsme příležitost si vysvětlit návod Páně k
modlitbě. To však musí být předmětem obsáhlejšího pojednání na
jiném místě. Přece však musí být řečeno i zde. Především k formě
modlitby. Měla by mít takovou formu, která by už předem
předurčovala správný poměr k Bohu. Konáme-li např. slovní
modlitbu, mluvíme k němu, k někomu, koho máme raději než
kohokoliv
jiného.
Není-li
tomu
tak
a
předříkáváme
nejmilovanějšímu naučenou modlitbu, klademe mezi něj a sebe
nepřekonatelnou překážku, neboť se na něj vůbec neobracíme a
takovou modlitbou se od něj vzdalujeme. Užitek z ní nebude
žádný. Naopak vyvstává nebezpečí, že si budeme myslet, že jsme
se opravdu obraceli k Bohu, jelikož ostatní to dělají také tak.
Jestliže Pán Ježíš navrhoval apoštolům, jak se mají modlit a
řekl jim Otčenáš, jistě by nesouhlasil s tím, jak se ho dnes
modlíme. V Otčenáši dal skvělý návod k řádu hodnot, jaký máme
mít. Je v něm zachován správný postup modlitby, od
nepostradatelného povznesení mysli k Bohu slovy Otče náš, přes
hledání království Božího až k životním požadavkům. Ve zkratce

se tu předvádí taková bohatost myšlenek, že při pouhém
odříkávání ani při velké inteligenci není možné si uvědomit dosah
předříkávaného. To je při nejmenším velká škoda a značné
znehodnocení modlitby, zbavování se závaznosti z toho, co
říkáme. Kdybychom se opravdu modlili v duchu této modlitby, jak
si to přeje Kristus (Jan IV, 23 - 24): "Přichází hodina, a je už zde,
kdy se praví ctitelé budou klanět Otci v duchu a 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", přistupovali bychom k
ní s největší úctou a ta by nám nedovolovala, abychom třeba jen
jediné slovo bezduše odříkávali. Taková modlitba by byla pravdivá,
tj. byla by závazkem a vyjadřovala by opravdovou potřebu lidské
duše. I když o tom nevíme, výrazem její touhy je.
Známe případy, že lidé, kteří se tuto modlitbu modlili v duchu
a v pravdě, nemohli se nadšením kolikrát dostat ani přes její první
slova. Co to pro nás znamená, smíme-li a můžeme-li Boha nazvat
svým Otcem a pak mu přednést vůli jeho Syna, s kterou se
ztotožňujeme!
Naštěstí máme dva další příklady správně provedené
modlitby zachovány v Novém zákoně. Jednu z nich jsme si
rozebrali. Byla to modlitba publikána, který vešel do chrámu
zároveň s farizeem a pokorně se modlil za odpuštění. Mnozí z nás
jsou na rozpacích, jak má vypadat jejich prosebná modlitba. Říkají
si: "Za co mám Boha prosit, když nevím, co je pro mne nejlepší a
když on sám ví, co mně má dát? Leč po tom všem, co jsme si
vysvětlili v průběhu roku, už bychom neměli být v tomto ohledu na
rozpacích. Pomozme si ke konečnému porozumění této věci
duchem v Bibli citovanou modlitbou. Modlí se jí tentokrát sám Pán
Ježíš. Odhlédněme od modlitby v zahradě před zajetím a od jiných
drobnějších náznaků slovní modlitby. Pán Ježíš prosí za své
učedníky: (11) "Otče svatý, zachovej je v mém jménu, které jsi mi
dal, aby byli jedno jako my. (12) Dokud jsem byl s nimi, zachoval
jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal, ochránil jsem je, takže nikdo
z nich nezahynul, leda propadlec záhubě, aby se splnilo Písmo.
(13) Nyní však jdu k tobě a toto mluvím ve světě, aby měli
vrchovatou radost v sobě. (14) Já jsem jim dal tvé slovo, svět je
však nenáviděl, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze
světa. (15) Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je ochránil
od zlého. (16). Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. (17)
Posvěť je v pravdě! Tvoje slovo je pravda. (18) Jako ty jsi mne
poslal na svět, tak i já jsem je poslal do světa. (19) A pro ně se
posvěcuji, ale i oni byli posvěceni v pravdě. (20) Prosím však
nejen za tyto, nýbrž také za ty, kteří skrze jejich slovo uvěří ve

mne, (21) aby všichni byli jedno, jako jsi, Otče, ve mně a já v tobě,
tak i oni aby byli v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mne poslal. (22) A
slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem jim, aby byli jedno, jak i my
jsme jedno. (23) Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jednotni
a svět aby poznal, že ty jsi mne poslal a miloval je, jako jsi miloval
mne. (24) Otče, chci, aby ti, které jsi mi dal, také oni byli se mnou
tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi
mne miloval před stvořením světa. (25) Otče spravedlivý, i když
svět tě nepoznal, já jsem tě poznal a tito poznali, že jsi mě poslal.
(26) I dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska,
kterou jsi mne miloval, byla v nich a i já v nich." (Jan XVII, 11 - 26)
Je to sice modlitba, která byla zároveň pronesena k Bohu
Otci i k učedníkům, aby poznali úmysly Pána Ježíše, čili není to
přímý návod jak prosit, ale tím je pro nás důležitější, neboť nám
dává hluboko proniknout do pochopení vůle Boží. Proto můžeme
modlitby použít analogicky na každou situaci. Vysvětleme si tuto
analogii na základě toho, co už bylo řečeno během Postily. Pro
jistotu si však v krátkosti zopakujeme některé principy, které nám
mohou při výkladu pomoci. Pán Ježíš v dřívější části modlitby
praví: "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 nejsme ve světě, ale oni jsou ve světě, já pak jdu k tobě." (Jan
XVII, 9-11).
Přesně tatáž situace se opakuje s námi. My chceme být jeho
učedníky a jsme ve světě, zatímco on není ve světě, nýbrž jde k
Otci. Za učedníky nepovažujeme jen sebe jako celky, nýbrž
všechny své vlastnosti, jejichž vznik byl umožněn dvojím způsobem. Především, že braly a berou sílu k životu z vědomí Božího,
jehož část nám byla od narození až po smrt propůjčena pro život
na světě a potom stykem se světem, zkušeností nabytou v něm.
Jejich původ a zkušenost dělá z našich vlastností hřivny, které
jsou nám svěřeny a jež máme rozvíjet tak, jako by nebyly naše,
nýbrž jako by byly Boží. Svým způsobem nic, co tvoří naše
vědomí, není ze světa, nýbrž daleko příměji od Boha, než např.
tělo. Vždyť tělo vzniklo při narození, naše vědomí je součást
věčnosti - věčného vědomí - přidělená nám v okamžiku narození
nebo krátce před ním. Určité vědomí má člověk již v matčině těle.
Transplantace vědomí ze stavu odtěleného do tělesného
neprobíhá naráz, nýbrž postupně a dokončuje se v podstatě v
době puberty. Proto teprve pak může člověk, bez nebezpečí
fyzické smrti, vědomě navázat na universální vědomí Boží. Mluvilli Pán Ježíš o tom, že máme být jako děti a dříve nevejdeme do
království Božího, dokud nebudeme jako ony, nemyslel tím zralost

vědomí, nýbrž čistotu mysli a paměti, v nich nejsou ještě tak pevné
svazky se světem aby bránily se uvolnit pro věčné úkoly.
Ne nadarmo mluvil Pán Ježíš tak často o blížícím se soudu.
Lidský život je vždy soudem. Pán Ježíš ukazoval na správné
jednání hospodáře, který stále měl na mysli, že s hřivnami, které
mu byly svěřeny, musí hospodařit tak, aby u Pána našel zalíbení,
jinak řečeno, sám sebe ustavičně soudit, soudně jednat, soudně
myslit. Opak toho by bylo zakopat hřivnu, abych se zbavil
zodpovědnosti. Všichni, kdo jednají jen tak, že myslí pouze na
sebe, na své pohodlí, zkrátka chtějí jen pohodlně prožít svůj život,
hledají svůj život a proto jej ztrácejí. Bylo mi vždycky protivné dělat
něco, abych se ukázal hezkým před Bohem a dostal se do nebe a
myslím, že to byl instinkt správný. Ani by to nebylo správné
hospodaření s hřivnami. Od začátku cesty máme pěstovat poměr
lásky k Bohu, aby v nás vzrůstala právě v té míře, jak se nám
rozevírá pohled do propastné hloubky pravdy. Jinak se ocitneme
bezradní nad tou propastí, zachvátí nás z ní hrůza a nebudeme
schopni do ní pohlédnout, tím méně se do ní vrhnout. A jedním z
nejdůležitějších prostředků růstu lásky je správně, neformálně
prováděná prosebná modlitba, jak nás do ní uvádí Pán Ježíš. A
nyní k analogickému vysvětlení modlitby. Prosím, dívejte se se
mnou na modlitbu právě citovanou jako na podobenství našeho
života.
Čísla veršů evangelia Janova, která jsem uváděl v závorce,
budu nyní opakovat, abyste věděli, kam mířím svým výkladem.
11. Část Božího vědomí, které se v nás projevuje v podobě
lidského vědomí, není ničím náhodně zde zasetým právě na tuto
planetu. Dočítáme se na začátku evangelia sv. Jana, že všechno
bylo stvořeno skrze Slovo (Krista) a nic bez něho nepovstalo z
toho, co povstalo (Jan I, 3). Mluví-li teď Pán Ježíš o tom, aby Otec
zachoval učedníky podle slova, které mu dal, je tím prozrazeno, že
tvůrčí akt není ničím jednorázovým, nýbrž aktem dosud
probíhajícím, během něhož se mnohé ruší, co dohrálo svou roli a
mnohé povstává a bývá zachováno, rovněž podle potřeby
příslušné fáze tvůrčího aktu. Člověku je dána vůle, aby mohl sám
rozhodnout, jakou roli chce dále hrát ve stvoření. Jakmile se stal
člověkem, je předurčen k věčnému životu, ale má možnost
neuskutečnit tuto naději, toto Slovo Boží dané Synovi. Proto Pán
Ježíš prosí o posilu svých učedníků, aby vytrvali na přímé cestě a
nezvrhli se na cestu nepřímou, kterou jdou všichni, kdo hospodaří
jen pro sebe a kdo se odsuzují ke ztrátě vědomí na konci lidského
života, nebo krátce po jeho konci, obdobně jako při narození a
dospívání.

12. Pán Ježíš nebude s učedníky neustále. Bylo to vlastně
krátké údobí v jejich životě, co s nimi chodil a to ještě jim někdy
připadalo, že na ně zapomněl. Vzpomeňme na bouřku na jezeře,
za níž Pán Ježíš spal a učedníci jej vzbudili ze strachu, že všichni
utonou. Jindy zase vybírá jen tři a bere je k některému
významnému aktu, nebo posílá učedníky na zkušenou. Nakonec
jen tři bere do zahrady Olivetské a jediný ho sleduje až pod kříž.
Umírá však naprosto sám, nikdo s ním, jen lotři, kteří mu nepatřili
ve smyslu učedníků mu svěřených. I nám připadá, že právě v
největší bouřce Bůh není s námi, jakoby spal. Je to tím, že si
přeje, abychom se zbavovali sebe samých. Události zvnějška nepřicházejí náhodně. Nicméně po celou cestu očistnou a to bývá
nejdelší část cesty, si neuvědomujeme, že tam někde u
nejhlubšího nám skrytého zdroje našeho vědomí je Kristus,
protože nic není, co by z něho nepovstávalo - vysvětlili jsme si, že
akt tvůrčí trvá. Je jen třeba, abyste se v oblasti náboženského
myšlení aspoň trochu odnaučili myslet v kategoriích času, které
neexistují ve skutečnosti. Nemyslet: Vyšel jsem z věčnosti, ale:
Vycházím z ní, nemyslet: Vejdu do ní, nýbrž: Vcházím do ní
každou myšlenkou, každým skutkem. Jen to je správné zření
skutečnosti. Věčnost není nikdy rozdělena do časnosti, všude v
čase je možno najít a vidět styčné body s ní. Tento způsob
myšlení záhy povede k tomu, že si "vzpomeneme" na svou
pravlast a pak už nebude těžké po ní toužit. Vysvětleme si to
"vzpomeneme si". V této Postile k nám mluvil jeden, který už si
vzpomněl a ví, co je třeba, abyste si vzpomněli i vy. Jak rozumět,
že každou myšlenkou a každým skutkem odcházím do věčnosti.
To je pouhé domýšlení o hřivnách. Každý ze správců hřiven, a
těmi jsme my všichni, nebyl souzen teprve až přišel jejich majitel.
Soud, o němž se tam praví, že už je konečným uvědoměním si
toho, co se dělo už mezi tím, co bylo postupně způsobováno
různým druhem hospodaření. Pamatujete se na slova Kristova, že
každý už je souzen, ne že jednou bude souzen. Ke konci světa se
v každém z nás ustavičně schyluje a jestliže zažíváme
zemětřesení a různé jiné hrůzy, tj. jestliže se kolo našeho osudu
točí rychleji než jindy, vězme, že konec je přede dveřmi, že se
chystá kvalitativní skok, velká změna ve vědomí. Možná, že si při
ní aspoň vzpomenete na svou pravlast, možná, podle stupně
našeho vývoje, začneme vědomě chodit s Pánem Ježíšem,
možná, že dokončíme vědomé společenství s ním atd. Pán Ježíš
řekl učedníkům, že by nebylo užitečné, aby s nimi zůstal. Kdyby
neodešel, nemohl by jim poslat Ducha Utěšitele, který jim řekne
všechno, co nemohli pochopit od něho. Jinými slovy řečeno:
osobní vedení Bohem není tím nejvyšším stupněm vedení,

protože podstata všeho je nadosobní a nadosobního vedení může
být dosažení jen smrtí osobnosti na kříži.
Jak my můžeme použít tuto část modlitby Pána Ježíše na
své postavení? Také naší vůli jsou svěřeny lidské vlastnosti, které
máme dovést k Bohu. Ty skládají celou naši individualitu, která
tam má být dovedena. Jsme ručiteli za všechno, co nám bylo
svěřeno. Stupeň vývoje, na němž se nacházíme nás zavazuje
abychom dobře hospodařili s nabytým vědomím a schopnostmi.
Způsob, jakým s nimi hospodaříme, je soudem nad námi. Zvíře
nemá možnost žít jinak než jak je dáno přirozeností. Člověk však
má možnost provést proměnu života dočasného za život věčný. K
tomu potřebujeme pomoc Boží právě tak, jako ji potřeboval Pán
Ježíš, aby mohl uhájit své apoštoly.
Povšimněme si, jak Pán Ježíš zachovává ducha modlitby
Otčenáš, jak ukazuje, co nás vlastně chtěl naučit Otčenášem. Je
to universálně platná modlitba. Nyní Pán Ježíš uvádí jedno z jejich
nesčetných použití.
13. Pán Ježíš se chystá odejít, ale nejde z jiných důvodů
než aby mohl za sebou přivést všechny své učedníky. Tak je třeba
chápat tzv. odlivy milosti nebo suchosti na cestě, pokud nepoznáme jiných jejich příčin. Není-li opuštěnost způsobena naší nevěrou, jako tomu bylo u Jidáše, pak je tu jenom proto, že vedení se
stává méně osobní, my se máme s tím smířit a pochopit, že se
nám naznačuje další směr naší cesty. Měli bychom spíše být
naplněni radostí nad tímto vznešeným stupněm vývoje než
abychom se rmoutili. Lidství představuje omezený stav rozvoje
vědomí, jen toto omezené lidství musí být vedeno lidsky, tj.
omezeně. Také doba, po kterou je tak vedeno, musí být omezena.
14. Také nenávist světa vůči učedníkům Páně je třeba
chápat analogicky, nikoliv jen doslova. To je patrno z verše (19).
Pro každého z nás, kdo je ve střední části vývoje - na cestě
osvěcovací - osobně veden Pánem Ježíšem, se Pán napřed rodí v
jeho nitru, pak se v něm posvěcuje, tj. život Boží se v něm stává
stále uvědomělejším životem Syna Božího. Tento vzestup Boží v
lidském nitru je tak mohutný a přesvědčivý, že mnozí lidé se
omylem s ním ztotožňují, jako by to bylo jejich zevní, odvozené já,
které se vyvinulo po narození na svět, které se stalo Ježíšem a
začnou se sami před sebou a před světem vydávat za Syna
člověka, za Syna Božího. Ve skutečnosti Kristus v nich roste a
člověk, odvozené já, se zmenšuje, jak výstižně praví sv. Pavel a
jak stejně výstižně rozlišuje až do konce svého lidského života. je
však jisto, že tento růst Boha v nás posvěcuje celou naši bytost,

činí ji čím dál vzdálenější sobeckému lidství, takže učedník čím
dál tím méně je z tohoto světa. Cesta osvěcovací je přechodem z
dočasného lidství do věčného života. Proto na tomto stupni
dochází k odcizení světu. Člověk není schopen pěstovat lidské
manýry a spokojovat se s nimi. Tady se obvykle střetává se
světem, v tom smyslu je jím nenáviděn, v tom smyslu sám svět
nenávidí. V tom smyslu je míněna také nenávist vůči sobě, vůči
otci, matce a lidem, ne jinak. Nejde o nenávist obvyklou, nýbrž o
přesun hodnocení "kdo je má matka, kdo jsou mí bratři?"
V přechodném osvěcovacím stupni jsou mi bližší ti, kdo jsou
na témže stupni, než vlastní otec a příbuzní, ještě bližší je mi však
mé duchovní vedení, Pán Ježíš, který ve mně rozvíjí své království, svou vládu. Vládne-li ovšem on ve mně, nevládnou tam
světské touhy, nejsem hříčkou proměnlivých lidských přání, např.
dnes chci to, zítra ono. Jestliže bych zůstal takový, jako ostatní a
byl i nadále zmítán proměnlivými tužbami, měl bych nade vše rád
svět a ten by miloval mne. Jestliže bych "nenáviděl" svět, také on
by mne "nenáviděl", tj. všechny okolnosti by mi pomáhaly, abych
vnitřně umřel. Tato pomoc vším tím, co zdánlivě stojí vně, má však
svou příčinu v nás, je na duchovní cestě nesmírně důležitá.
Nebylo by vůbec možné překonat sama sebe, kdyby všichni a
všechno nám k tomu nepomáhalo, ovšem bez vlastního vědomí
těch, kdo jsou zapleteni do této hry lásky. Vzpomeňme si, že Pán
Ježíš neměl za zlé nikomu, kdo ho mučil a křižoval, že tak činí.
Věděl, že svět ho musí nenávidět, tj. svět je tu proto, aby mu
pomohl na kříž. V životě každého člověka, ať je vědomě nebo
nevědomě na cestě k Bohu, a jsou na ní všichni lidé bez rozdílu,
svět, tj. jak okolí, tak i samotné tělo se svou omezeností, napřed
ukazuje člověku přívětivější tvář a čím dále tím krutěji se k němu
chová, křižuje je, až nakonec jej vypudí ze sebe pomocí fyzické
smrti. Jinak tomu nemůže být, neboť jinak by svět přestal mít účel
odosobňovací, jinak by náš život přestal být školou věčného
života.
Kdybyste však těmto poučkám rozuměli tak, že se máte dát
trpně trápit, chovat se vůči světu trpně, pasivně, vytrhávali byste z
příkladu, který vám má být vzorem, tj. ze života Pána Ježíše jeden
moment a ten byste povyšovali na celý jeho život. Pán Ježíš žil
třicettři let a z těchto 33 let trpěl opravdu dramaticky jen několik
dní. Ostatní jeho život byl životem šťastného růstu. Proto
zanechává svým apoštolům radost (13) a přeje si, aby byli
uchráněni od zlého (15), aby byli stejně posvěceni jako on (19).
Jako však nelze vyloučit z lidského života fyzickou smrt, tak nelze
zabránit oněm několika utrpením, které doprovází nové zrození do

věčného života. Byli a jsou křesťané, kteří pochopili správně, že
smrt na kříži je problémem, který musí řešit každý křesťan, chce-li
ze života ve světě učinit nástroj k životu věčnému, avšak už méně
je těch, kteří pochopili, že smrt na kříži nemá probíhat celý život,
nýbrž během něj má mít pouze podobu postupného
odosobňování, ne prudkého umírání. A k tomuto má dopomáhat
nejen správný způsob života, ale též správný způsob myšlení,
tedy také modlitba.
Modlitba, kterou prosíme za to neb ono, co je potřebné pro
život ve světě, nevede vůbec k odosobňování, tím méně ke smrti
na kříži. Není třeba si zastírat, že mnoho toho potřebujeme od
tohoto světa, abychom mohli zdárně pokračovat na cestě do
věčného života, především zdraví a poměrný duševní klid, avšak
všechno, co od světa chceme, nemá být naším cílem, nýbrž
prostředkem. Nemáme-li obavu, že porušíme správný řád hodnot,
že nezaměníme kterýkoliv prostředek za cíl, můžeme prosit za
všechno, co potřebujeme pro život ve světě, ale dostane-li se nám
toho více než co je třeba, abychom byli vybaveni pro hladké
dosahování věčných cílů, hrozí nebezpečí, že zapomeneme na
cíl, že se utopíme v prostředcích. "Nesnadno vejde bohatý do
království Božího". Bohatí můžeme být např. také zdravím.
Můžeme pro své užívání zdraví, což je běžné v období plného
rozvoje lidských sil, zapomenout rozvíjet své duchovní vlastnosti a
zapomínat na věčný cíl. Hledáme-li naopak i ve své modlitbě
především království Boží, můžeme si být jisti, že nám vše ostatní
bude přidáno a při tom nám nehrozí porušení řádu hodnot. Je také
správné, aby onen rozhodující moment vnitřního umírání se
přenesl co možná nejvíce do způsobu modlitby, neboť probíhá-li
tato smrt v zevním světě, jsouc vedena pro nedostatky ve vnitřní
modlitbě jen a jen zevními okolnostmi a událostmi, přestává být
záležitostí několika dní a začne se prodlužovat na měsíce a roky.
Pán Ježíš nám dal podrobný návod pro způsob vnitřní modlitby
událostmi a myšlením od Zeleného čtvrtka do Velkého pátku. Po
rozboru těch událostí, jak jsme si je probrali v této Postile bylo by
třeba ještě provést transposici na modlitbu. Na to zde není místa a
Postila nebyla pro tento účel napsána. Pokus o tento výklad bude
učiněn jinde. Postila nám pouze k němu otevřela cestu. Ostatní
verše od (20) až (26) nevyžadují už výkladu, jen pozorného čtení.
Dočítáme se v evangeliu, že mladík odešel smuten, když byl
vybídnut, že má rozdat chudým všechno, co má. Zjišťujeme, že by
nebylo stačilo ani toto odevzdání a že by plně neuspokojilo Pána
Ježíše. Chtěl od mladíka, aby jej následoval. Následovat Pána
Ježíše neznamená jen s ním chodit, nýbrž dosáhnout s ním i v

oblasti modlitby čeho on dosáhl na kříži. Pán Ježíš předvedl na
kříži vrchol modlitby. Při tom vysvětlil, že království Boží nelze dobýt jinde než v duši. K tomu se vztahují slova:
"Řekne-li vám kdo v té době: Hle, zde je Kristus, nebo: Tam,
nevěřte!... Hle v nejskrytějších místech domu, nevěřte!"
Budete-li hledat Krista dnes ve své duši, ve svém nitru,
nenajdete ho tam. Není tam pro něho místa, neboť jsou tam
všechna vaše pouta se světem. Jste tam naplněni světem. Je
třeba dvojího: Zbavovat se pout a uvádět Krista do sebe, tj. do
vědomí.
Mistrovství života se máme učit souběžně s mistrovstvím
modlitby, neboť jen ve společenství obou lze naplnit nejvyšší
smysl života - vstoupit branou života na zemi do věčného života.
Co by bylo platno Pánu Ježíši, kdyby byl všechno odevzdal,
své postavení, svou čest, když byl tupen a padal pod křížem, kdyby byl předal všechno, co člověku je nejdražší - jako matku předal
Janovi - jestliže by byl ve své nejvyšší, a v tom smyslu poslední,
modlitbě neodevzdal svého ducha Bohu a to ve chvíli, kdy se
Bohem cítil dokonale opuštěn. Tímto mistrovstvím modlitby končí
vzestup, jaký je vůbec možný v lidském těle.
Zanedbá-li někdo mistrovství modlitby, pak učiní celý pokrok
závislý jedině na způsobu života, myšlení a míře odpoutanosti.
Protože však vždycky musí projít křižováním, je takový člověk
křižován událostmi. Jestliže naopak odejde ze světa na poušť
nebo do kláštera, nebo se jinak zříká styku se světem, je tříben
duševními stavy a to během vnitřní modlitby především. Od světa
izolovaní křesťanští světci zakoušeli hrozná vnitřní muka, přestože
zevní podmínky pro vnitřní růst měli často ideální. Je důležité, aby
si každý dovedl takhle jednoduše vysvětlit svůj osud, aby poznal,
že není osudu, že jej nezkouší Bůh, nýbrž že všechny rány, které
dostává od tzv. osudu, jsou způsobeny jednak nerovnováhou mezi
zevním životem a úrovní modlitby, jednak všeobecnou mírou naší
zralosti. Neříkejte: "Já mám těžký osud, já nemohu kupředu."
Všimněte si, že Pán Ježíš nezná žádnou takovou kategorii jako je
osud, protože osud je jen laciný prostředek výmluvy, nic
nevysvětlující, k ničemu nezavazující, naopak vrcholně odzbrojující.
Osud, jak je všeobecně chápán, je jedno a nikoliv
bezvýznamné vysvětlení pojmu Satana. Jedině správně
pochopený osud je v tom, že jsme jednou lidmi a že na lidské
úrovni se náš duchovní pokrok nedá zastavit, dá se jen zpomalit,
nebo urychlit.

Jaký je to skvělý osud. A jiného osudu není.
Konec celého dílu - Post illa verba

Svobodná vůle
Činíme chybu, ptáme-li se vůbec, zda je svobodná vůle, máli člověk svobodnou vůli či nikoliv. Takto kladená otázka nemůže
být nikdy správně zodpovězena, protože je to otázka sugestivní a
vychází z chybných apriorních předpokladů, že je možný život bez
svobodné vůle nebo život se svobodnou vůlí. Kdyby něco
takového bylo možné, nebyl by možný lidský život.
Snažme se to krátce vysvětlit.
Vyjděme z předpokladu, že lidský život už je tak vyspělou
formou života, na rozdíl od nižších tvorů, že v daleko větší míře
než život jejich míří ke spojení s věčným životem. Že lidský život v
každém případě míří ke spojení s věčným životem, právě jako v
menší míře život nižších tvorů, bychom mohli nazvat nesvobodou,
kdybychom se chtěli dopustit jednostrannosti v úsudku.
Rozlišujme u lidí tyto možnosti:
1. Většina lidí neví, že jejich pozemský život je odrazem
života věčného, že z něho ustavičně prýští, že na něm ustavičně
závisí. Je v tom nesvoboda, když tato závislost tu je, avšak oni o
tom nevědí? Zajisté je nesvoboda v tom, že jsou závislí, že mohou
existovat jen proto, že jim to věčnost dovoluje. Dovolí-li však dítěti,
aby si vyšlo před dům a přikáže mu, aby se zase včas vrátilo
domů, je to výraz nesvobody dítěte? Vždyť tu matka dává právo
dítěti, aby vyšlo před dům, aby na této procházce využívalo své

vůle ke všemu, co bude chtít na procházce provést. Dostane sice
ještě řadu doporučení od matky, co má a co nemá venku dělat,
avšak je zcela dobře možné, že se mnoha těmto radám
nepodrobí, některým zas podrobí. Dítě však se musí vrátit domů,
jinak by se ocitlo v nebezpečí, že zabloudí nebo přijde o život atd.
Domyslete si tuto obdobu.
2. Mnozí lidé zamění nejvyšší cíl za některý z prostředků,
vedoucích nebo aspoň přibližujících k tomuto cíli a tomuto
prostředku slouží jako svému cíli nejvyššímu. Je řada lidí, kteří cíl
spojení s věčností zamění za očistu. Snaží se žít řádným, čistým
životem a domnívají se, že žijí správně, že ani lépe žít nelze.
Matka, pouští-li dítě samotné před dům, dává mu celou řadu
příkazů, aby zůstalo čisté, aby se neumazalo. Dítě může tyto příkazy ctít, také se může zamazat bez své vůle, jen svou nešikovností, nebo že je někdo umaže. Posuďte, do jaké míry je
svobodné. Kdyby byl Pán Ježíš předpokládal, že lidé nemají
možnost volby, zdalipak by byl dal tolik rad o způsobu života?
Nebylo by však zbytečné je vůbec dávat, kdyby člověk neměl tuto
možnost volby?
3. Nečetní lidé zamění nejvyšší smysl života za cíl osvěcovací. Domnívají se, že od věčnosti mohou dostávat jen lidský život, ale že tento život má být ve stále větší míře dotován milostmi
a dary, které ho učiní nakonec dokonalým až k dokonalosti
věčného života, že zamění cíl - věčný život - za něco jiného, podobně jako učinili jiní. Podobají se dítěti, které pustila matka před
dům, davši mu před tím četné rady, jak se má venku bez ní
chovat. Na podkladě těchto rad dítě nabylo dalších zkušeností.
Matka tajně stála za ním a brzy zde, brzy tam mu pomohla tak, že
se nepřestávalo divit, jak se mu vše daří. Konečně dítěti nezůstalo
utajeno, že mu matka skrytě pomáhá. Ona se mu však tato hra
zalíbila, takže v ní zapomnělo na návrat domů. Rozhodněte, do jaké míry tu projevovalo vlastní vůli.
4. Výjimečně někteří lidé nezaměňují, nebo do určité vývojové fáze přestanou zaměňovat kterýkoliv prostředek za nejvyšší cíl
- spojení s věčným životem. Podobají se dítěti, které už dříve bylo
často puštěno matkou ven před dům. Napřed se vracelo jen
zamazané, poučené však o tom, že se nemá podruhé tak
zamazat... Při pozdějších návratech přicházelo domů čistší. Pak si
oblíbilo hry, při nichž mu tajně pomáhala matka, aby v něm rychleji
vyvinula vlastnosti dospělého člověka. V těchto hrách často
zapomínalo na návrat domů a muselo být nuceno k odpočinku
(fyzická smrt a mezidobí mezi lidskými životy). A tady už nám
použité přirovnání do značné míry dosloužilo, protože je

postaveno na párech dvojic, které musí být zrušeny. Musí být
zrušen rozpor mezi vůlí lidskou a vůlí věčnosti. Dokud nebude
zrušen, bude dítě stále něčím méně než čím je matka. Jakmile
dítě dospěje, matka mu poskytuje úplnou svobodu.
Existují různé míry svobody a nesvobody, různé možnosti
užití vůle, jen to je pravda, ale dohadovat se o tom, zda člověk má
nebo nemá svobodnou vůli je při nejmenším neplodné. Mohlo by
se stát, že by takové úvahy mohly posloužit jeho vůli, nebo že by
nevykonal, co by jinak mohl vykonat, k čemu by se mohl
rozhodnout.
24. 4. 1965
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