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Nic není tajného, co nevyjde
najevo, a nic skrytého, co
nebude známo. Co vám pravím
ve tmě, řekněte na světle;
a co potají slyšíte, kažte
na střechách. A nebojte se
těch, kdo zabíjejí tělo;
duši zabít nemohou.
Mat. X, 26 - 28

Umřeš-li dříve než umřeš,
neumřeš až umřeš.
Nápis na bráně jednoho
křesťanského kláštera.

Úvod

Jedním ze základních předpokladů možnosti dalšího růstu
člověka jest, že není spokojen se stavem věcí, se sebou samým,
a přeje si věci i sebe napravit nebo aspoň zlepšit.
Často se v této snaze ubírá chybnými cestami nebo ničí
hodnoty, kterých si měl naopak vážit a na nichž měl stavět dál.
Žijeme v době, kdy se šlape ať vědomě či nevědomě po
Kristově učení. Jedni potírají křesťanskou etiku, druzí božství
Ježíšovo, a i ti věřící váhají nad spasitelským úkolem Mistrovým,
vidí-li, kam se lidstvo zřítilo už dvakrát v tomto století. Ptají se, kde
že je spravedlnost a láska Boží, dopustí-li takové katastrofy a
dopřeje-li takové moci zločincům typu Hitlera, aby rozhodovali o
existenci celých národů.
Zastavme se při té příležitosti u slov Kristových: Jeruzaléme,
Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě
posláni! Kolikrát jsem si přál shromáždit tvé děti jako kvočna svá
kuřátka pod křídla a nechtěli jste. Hle, váš dům vám bude
zanechán pustým." (Luk. XIII, 34-34)
Zamysleme se nad těmito slovy. Šlo o proroctví o zkáze
Jeruzaléma nebo o znalost souvislostí? Známe dějiny a víme, že
se Ježíš Nazaretský rodí v době, kdy opět šlo o to, zda Židé
budou svobodní nebo zda v rámci říše římské budou otroky,
věcmi. Ježíš zná podmínky, za kterých národ neupadá do otroctví.
Hlásá tyto podmínky a je odmítnut. Proto mohl tvrdit, že Jeruzalém
bude zničen.
Od té doby do dneška dohaslo otroctví - a my víme, jaký lví
podíl na tomto pokroku mělo právě křesťanství - přešlo období
feudálního poddanství a lidstvu se zdálo, že bude žít svobodně.
Mysleli si, že odstranili všechny tyrany a otrokáře.
Co se však stalo ve 20. století? Člověk se stal znovu věcí,
přestal být svobodným člověkem, a trvalo mu dlouho, než si to
uvědomil, a než si tím začal být jist.
Viděli jsme v koncentračních táborech umírat Němce, kteří
se odvážili odporovat Hitlerovi. A nebylo jich málo. V některých
táborech jich byla většina. Hitler byl obyčejný člověk, který měl tak
velkou moc, že dokázal umlčet všechny své odpůrce, a ostatní,
méně silné a odolné soukmenovce, nahnal do svých armád, jiné
učinil svými pobočníky. Hitler byl obyčejný člověk a měl moc nad
mnoha neobyčejnými lidmi; vlády a národy se před ním třásly,
mnohé z nich zradily své nejsvětější ideály, aby nemusely ihned
zahynout, nýbrž aspoň na chvíli odložily svou popravu.

Takové nebezpečí od obyčejných lidí nikdy předtím tolik
nehrozilo, protože jedinec neměl za sebou tak obrovské pokroky
vědy - industrializace, kterým sice nemusí rozumět, ale kterých
může zneužít pro své sobecké cíle. Milióny lidí jako ovce pak jdou
za ním a nemohou si pomoci, jsou pouhými figurkami na jeho
mocenské šachovnici. Kdo se vzepře, je nemilosrdně smeten.
Ponížení člověka jde tak daleko, že porobený a zotročený musí
bez ustání velebit svého otrokáře a musí, zamane-li si to on, pro
něco opustit své rodiny, svou vlast, své ideály, všechno, co mu je
drahé, a dát mu to bez výhrady a s předstíraným jásotem k
dispozici.
Vrátili jsme se tedy ve 20. stol. do dob, kdy člověk začal být
znovu otrokem, avšak v horším duševním postavení než jeho
starověký kolega, neboť už nevěřil na kastu pánů a mocných, na
jejich moc pocházející od bohů, věděl o bezpráví, které se na něm
páše, a přesto mu nemohl odporovat. Musel zapřít i své vědění,
nebo je musel postavit do služeb něčeho a někoho, jehož cíle a
úmysly neschvaloval.
Vrátili jsme se opět na ono rozhraní našeho letopočtu, kdy
pro vzrůstající moc římského impéria mnohým národům hrozilo
otroctví. A to se děje ve 20. stol. po Kristu. Neměli bychom se
zamyslit nad prorockými slovy Ježíšovými o zkáze Jeruzaléma,
netýkají-li se snad i nás, nebo lépe řečeno, všech dob, kdy se
staré opouští jako nepotřebné a nové ještě nemá sílu působit?
Mám na mysli především to, že křesťanská etika postavená na
zjevení se téměř obecně považuje za nezávaznou a nová ještě
nevznikla. Mám však na mysli ještě něco více.
Starozákonním prorokům stačilo hlásat nápravu mravů a
víry, aby si jejich malý národ zasloužil žít svobodně. Ježíš Kristus
však jasně viděl, že nastává doba, kdy splnění těchto dvou požadavků není zárukou šťastné budoucnosti národů. Čas pokročil,
nastávala už tehdy nová vývojová etapa lidstva. V ní se požaduje
od člověka více než od starověkých lidí. Člověk bude nadán
velkými vědomostmi a bude je neustále stupňovat. Ježíš řekl
bohatému mládenci, že nestačí plnit mravní normy, nýbrž že je
třeba nepatřit bohatství, které se před ním otevírá, že je třeba být
jeho pánem. Člověk nesmí dopustit, aby bohatství myšlenek a
kultury ho zotročilo. Ježíš učil nejen jak umět vládnout nad
mnohým, ale též tomu, proč se má umět vládnout nad tímto
bohatým světem.
Člověk musí dobýt svou vnitřní svobodu a jedině ta je mu
zárukou, že se bude moci těšit i svobodě zevní. Ježíš také nazna-

čil, že této vysoké mety lidského života mohou dosáhnout třeba
jen někteří, aby požehnání svobody platilo pro všechny. Mluví o
vybraných lidech, které nazývá solí země, praví, že není třeba
mnoho kvasu, aby zkvasilo mnoho mouky. Platí zde totéž, co o
nesvobodě. Musí však mít k tomu řadu pomocníků. Je na čase,
abychom se stali pomocníky svobody, nemá-li se celá naše
kulturní stavba zhroutit právě tak, jako se už mnohokrát stalo u
starých, někdy po tisíciletí se osvědčujících kultur.
Nelekněte se vy, kdo nevěříte v božství nebo spasitelský
úkol Kristův, řeknu-li vám hned v úvodu, že vás míním učit dokonaleji následovat Krista, než jak činili naši předchůdci, a v tom
spatřuji možnost, jak nabýt vnitřní svobody pro sebe a jak zajistit
mír a pokoj mezi národy.
Nelekejte se, protože nebudu apelovat na vaši víru. Budu
předkládat filozofický systém Ježíšův právě tak věcně, jako se dá
předložit jiný systém myšlení. Mám za to, že v tomto systému
myšlení a jednání lze objevit daleko více, než kolik z něho vytěžily
minulé věky, a to hlavně z dvojího důvodu:
1. Doba pokročila, myšlení naše je oplodněno vědeckým
přístupem, který vede ke značnému zjednodušení přístupu,
pochopitelnému téměř všem;
2. Dogmata i nejlépe míněná, ale vždy usměrňující směrem
od poznání k víře, dnes nemá nikdo moc vnucovat. Můžeme Krista
pojmout nedogmaticky, svobodně, jen s láskou k pravdě, kterou
hledáme.
Nepřeji si nic jiného, než abyste se se mnou hluboko ponořili do ducha křesťanství a vynesli odtamtud poklady, které dosud
čekají na objevení. Jejich vzácnost spatřoval Kristus v tom, že
mají moc vyléčit člověka ze všech pomíjejících neduhů, protože
samy jsou živé a nepomíjející.
Nuže, dejme se spolu do práce, ano, do práce, protože
půjde o nemalou věc, o převedení člověka ze závislosti na
pomíjivých a přechodných stavech, které jsou na jednom břehu
skutečnosti, k novému, dosud nepoznanému východisku, jako k
druhému břehu téže skutečnosti, které Archimedes nazval pevným
bodem, z něhož se dá vyvrátit svět. Nepůjde nám však o nic
jiného než o to, abychom vyvrátili dojem, způsobený dosavadním
jednostranným pohledem jen z jednoho břehu skutečnosti, že
jsme závislí jen na tom, co dosud stačíme poznávat. Tento první
krok k vnitřní svobodě se dá udělat pochopením toho, co zde
budete číst, další kroky se dají učinit jen uskutečněním toho, co
jsme pochopili ve vlastním životě. A to už za nás nikdo provést

nemůže, k tomu se musíte nejen odhodlat, ale v tom musíte i
vydržet, protože se vyskytnou četné překážky, jak z oblasti
konvenčního stereotypu myšlení, tak i z oblasti téhož zaběhaného,
tedy zdánlivě lehkého způsobu jednání, které Kristus nazval
širokou cestou vedoucí ke zkáze.
V Plzni 26. dubna 1970
Základní symboly vzestupu
Kristus řekl, že nepřišel Starý zákon rušit, nýbrž naplnit. A
tady se dopustili následovníci Kristovi první tragické chyby.
Budeme si převádět symboly Starého zákona do
srozumitelné řeči faktů, abychom pochopili, jaké chyby jsme se
dopustili.
Podle alegorie pádu prvních lidí z ráje se dovídáme, že
vlastně lidé nebyli po tomto pádu zavrženi, naopak byli vedeni
Bohem jako by se nic nestalo. Byli trestáni za zlé skutky, odměňováni za dobré, a v tomto duchu k nim přistupovali posli Boží,
proroci a usměrňovali jejich život. Nejvýznamnějším mezníkem,
charakterizujícím celé toto období vývoje, je předání desatera
přikázání Mojžíšovi od Hospodina na hoře Sinaji.
To nám říká psaní o historie Starého zákona. Jak se v ní
vyznat? Dnes víme, že synové Adama a Evy jsou jména
tehdejších národů na Blízkém východě. Nejde tedy o historii
prolhanou. Archeologie nás naučila pochopit symboly synů
Adamových, objevila v nich tehdejší národy, a kromě jiného
vydatně pomohla našemu Bedřichu Hroznému při luštění
hetitského písma. Můžeme přijmout za nejrozumnější, že také
všechno další, co se praví o pádu z ráje, je symbolické, že je tedy
jakási jednota v úrovni líčení. Pak se ovšem na pád z ráje budeme
dívat trochu jinýma očima, než jsme si zvykli. Pád z ráje je
hříchem je potud, že představuje vybočení z dosavadního rámce.
Člověk přestal být pasivním příjemcem přírodních zdrojů a začal
být vědomým spolutvůrcem nových zdrojů. Podtrhuji slovo
"vědomým", neboť tím chci rychle vysvětlit fakt, že pojedl ovoce ze
stromu poznání.
Na úrovni, na které se ocitl tímto pádem např. židovský národ, o němž máme v Bibli soustavné písemné zprávy, bylo třeba
život stylizovat, nebrat si od něho bez výběru, co nabízí. Proto
proroci přinášeli svému národu ustavičné zprávy a poučky o tom,
jak se mají chovat, co mají jíst a jak mají uspořádat styky s
okolními národy, které ještě nebyly na téže úrovni. V dějinách

židovského národa se nám líčí osud špičkového lidského kmene,
který v té době stál na čele vývoje. Byl někdy po dobrém, někdy
po zlém ochoten stylizovat svůj život podle příkazů svých duchovních vůdců. Byl to v dějinách lidstva ojedinělý případ kolektivního
vedení celého národa k vyšší mravní vyspělosti. Nebylo možno
očekávat, že se něco podobného podaří bez zásahu velmi silných
jedinců. Tu se začíná rýsovat vážná potřeba jedinců, kteří jsou solí
země. Nicméně nastávají dlouhá období úpadku, vystřídaná
kratšími obdobími vzestupu. Jinak to asi u lidí ani není možné. Ve
chvíli jednoho z těch období nejhlubšího úpadku, kdy příkazy
moudrých se plnily už jen formálně, se objevuje mezi Židy dlouho
očekávaný Mesiáš - Spasitel.
Nechme zatím jeho spasitelský úkol stranou. Všimněme si
spíše, jaký nový kvas přinesl do svého národa. Ukazuje, že
mravný život je pouhou samozřejmou základnou pro další vzestup
a že nastal čas, kdy člověk musí postoupit dál, za pouhou
mravnost. Tuto metu nazýval symbolicky znovuzrozením z vody a
z ducha, ale nemínil tím žádný křest vodou nebo biřmování, jak
bychom si věci rádi zjednodušili. Ježíš při mnoha obráceních či při
mnoha přechodech na vyšší stupeň vývoje nikdy nečiní přechod
závislým jen na nějaké formě, nýbrž vždy na dobrovolném a
úplném, definitivním rozhodnutí člověka skoncovat s dosavadním
způsobem života a přejít do života nového, v pravém slova smyslu
znovu se narodit, ale ne po smrti, nýbrž svobodným rozhodnutím
zde na zemi. Takovým neformálním způsobem získává např.
všechny své žáky, budoucí apoštoly, hlasatele jeho nauky.
Vyslovuje důležitou poučku, že zůstanou-li lidé trčet u
dosavadního způsobu myšlení a jednání, že to bude znamenat
jejich zkázu. Nemyslete si však, že mluvil při tom jen ke zvrhlým a
nemravným lidem. Naopak, jeho poučka se týkala i farizeů,
duchovních vůdců národa, kteří sice žili podle předpisů svých
minulých vůdců, ale neprojevili ani nejmenší iniciativu, aby sami
vstoupili na vyšší vývojovou cestu, která už jim nebyla neznámá
před příchodem Kristovým, a dokonce jiným bránili, aby na ni
vstoupili. Zpohodlněli, ustrnuli, obraceli se zpět, jako pověstná
Lotova žena, která se při útěku z hořící Sodomy obrátila v solný
sloup.
Tito lidé si špatně, pro sebe však velmi pohodlně, vysvětlili
spasitelský úkol Kristův. Mluvím jen o těch dobré vůle, ne o těch,
kteří Krista zavrhli jako lžiproroka. Jejich těžkosti vlastně začaly
Adamovou neposlušností. Oni sami byli nevinni. Zdědili provinění
Adamovo. Tato myšlenka se záhy po Kristu objevila v hlavních
článcích křesťanské dogmatiky. Praví se v ní, že člověk je tak

zkažený, že se nemůže vymanit ze své zkaženosti vlastním
přičiněním, nýbrž jen zásahem Boží milosti, ze které se na světě
zrodil Syn Boží, Kristus, jenž vzal na sebe naše hříchy, zemřel za
nás na kříži a my jsme skrze něho spaseni, pokud v něj uvěříme.
S tímto dogmatem byly od počátku velké potíže. První, kdo je
potíral, byl Pelagius. Měl proti sobě výborného sv. Augustina, byl
odsouzen jako kacíř r. 412. Pravda však nebyla jen na jedné
straně. Omyl Pelagiův spočíval v tom, že působení milosti popíral,
omyl Augustinův byl v tom, že nechápal milost dost široce, v
plném, řekl bych přirozeném rozsahu jejího zákonitého působení.
Kdyby byl člověk ze základu zkažený, mohl by být spasen,
tj. přiveden do vědomého věčného života jen zázrakem. A tady
začíná ono tajemné vysvětlování všeho okolo života Ježíšova
pomocí zázraků. To je východisko, proti kterému kdysi věřící nic
nenamítal, které však dnes redukuje počet věřících na stále menší
stav. Zázrak, to je deus ex machina, který najednou spadne z
nebe, bez našeho přičinění, a změní situaci. Takhle milost
opravdu nepůsobí. My se ještě zastavíme u Ježíšových zázraků a
vysvětlíme si je nezázračně.
Nebylo by vůbec nutné bránit se přijetí dogmatu, které
nakonec neříká vlastně nic jiného, než že k povznesení člověka
nad jeho zkaženost je třeba nadpozemské, nesmírné lásky, avšak
toto dogma vrátilo křesťana tam, kde byl starověký Žid před
příchodem Kristovým. Vrátilo ho k plnění mnoha a mnoha
mravních příkazů, jejichž smysl mu mnohdy dokonce unikal, ale
které v celku představují vše, co člověk může učinit, aby se
disponoval k přijetí milosti Boží. Tohle odsoudil Kristus jako
nedostačující. Jestliže křesťané nedělají více než poctivý Žid před
Kristem, nejsou vlastně křesťany a nežijí v naší době, nýbrž při
nejlepším před 2000 léty. A pak se na ně vztahuje všechno, co
bylo řečeno o zkáze Jeruzaléma. Jejich města jsou ustavičně
bořena, stále upadají do otroctví cizích národů a ideí.
Nespatřujeme v tom nic záhadného, žádnou pomstu Boží, nýbrž
výraz prosté nerovnováhy lidských hodnot. Choroby v organismu
společnosti mají obdobné příčiny jako choroby v lidském
organismu. Přejídání tvoří základ celé řady chorob, právě jako
trvalá podvýživa. Už Empedokles z Agrigentu (493-433 př. Kr.)
věděl, že technická kultura by znamenala zkázu pro lidstvo
mravně nepřipravené. Jen pro tuto nerovnováhu nás zotročuje
věda a technika. Chyba není na straně vědy a techniky,
industrializace a modernizace lidského života, nýbrž v žádném z
nás, že jsme nedospěli tak daleko mravně, abychom nedokázali
zneužít vymožeností, které máme k dispozici.

Spasitelský úkol Kristův spočíval v tom, že nás poučil o tom
jak lépe si máme počínat než staří Židé, abychom ze života na zemi vytěžili co nejvíce se dá nejtrvalejších hodnot.
Mluvil a jednal v podobenstvích
Řekli jsme si, že Kristus mluvil k lidstvu ve stavu jeho
ohrožení, a to ohrožení zvláštního druhu, novými poznatky
vyššího stupně. My dnes toto ohrožení chápeme daleko snáze,
než jak je mohli pochopit tehdejší lidé, jimž se zdálo být
přinejmenším nereálné nebo dokonce neexistující. Přitom Ježíš
rozeznával, kdo je více a blíže ohrožen a kdo vzdáleně. Proto
plakal nad Jeruzalémem, který byl blízce ohrožen, obecně pak
mluvil o konci světa, o němž pravil, že mezi jeho posluchači jsou
lidé, kteří tento konec zažijí. Protože se nemýlil a sám na sobě
ukázal, co míní oním koncem světa, musíme mít za to, že nejen
mluvil, ale i jednal symbolicky. Ostatně, jak si měl jinak počínat,
když absolutně všechno podstatné, co řekl a učinil, mířilo k
budoucímu vývoji člověka, který tehdy mohli pochopit jenom
jednotlivci, kdežto ostatní, jak se vyjádřil měli sice uši, ale
neslyšeli, čili nechápali jeho slova, a měli oči, a neviděli, čili
nerozpoznali, co se skrývá pod symbolikou jeho počínání.
Dokonce i své nejbližší žáky, s nimiž byl v denním styku, jen
opatrně vedl k poznání, které jim zamýšlel předat, a po třech
letech soustavného poučování slovem i skutkem, jim praví, že v té
době ještě nemohou všechno pochopit, dokud on nepodstoupí
smrt na kříži a zmrtvýchvstání, poslední, nejdůležitější symbol,
bez jehož pochopení se hroutí celá stavba jím pronesených a
provedených pravd.
Žasneme nad jednotou jeho slov a skutků, a když se dnes
aspoň rámcově vyznáme v symbolice nejen jeho slov, ale i jeho
života, přiznáváme si, že nikdo po něm nedokázal svým životem
vyjádřit tolik z vývoje, který čeká lidstvo, a v něm jako předvoje,
odvážné jednotlivce, daleko dříve než celek.
Nemyslete si, že jsme první, kteří objevili právě vysvětlovaný
smysl jeho slov a života. Bylo však tomu vždycky třeba hodně
odvahy, i jen naznačit, že Kristus byl Spasitelem také proto, že
naznačil cestu, po níž se dá bezpečně jít k lepšímu využití lidského života, než jak bylo a dosud je známo. Proto Kristus o sobě
mohl říci: "Já jsem cesta". Po celý středověk lidé, kteří chtěli
budoucím pokolením zanechat zprávy o tomto pochopení, opět
hledali nové a nové symboly, jimiž před nezasvěcenými lidmi
zakrývali smysl svých pouček, takže i pro nás jsou dnes jejich

zprávy namnoze temnější než zdrojové poučení přímo ze života
Ježíšova. Mám na mysli např. tzv. figury Rosikruciánů, kteří
zobrazovali skrytý smysl událostí ze žitova Ježíšova a poskytovali
svým zastáncům vysvětlení k obrazům. Z jejich podání je patrna
spojitost s některými gnostickými naukami pocházejícími z doby
prvních křesťanů.
Avšak i v lůně církve existovala hnutí, která znala vyšší
smysl, nebo v té době zakázaný smysl Ježíšova učení. V Porýní to
bylo hnutí Přátel Božích (Gottesfreunde), z nichž nejvýznamnějším
představitelem byl Mistr Eckhart (1260-1327). Rovněž jeho
předchůdce, stejně jako Eckhart z řádu dominikánů, Albertus
Magnus (1193-1280), znal věci, které zde vykládám, a přednášel
je dosti zjevně v Řezně, ve Štrasburku, v Kolíně nad Rýnem a v
Paříži.
Kdo se ještě diví, že Ježíš mluvil skrytě a symbolicky, ten
nechť si vzpomene, že i ve středověku všechny nové vědecké
poznatky odporující stávajícímu oficiálnímu způsobu myšlení byly
vystaveny nejen kritice mocných, tj. rozhodujících o tom, jak se má
myslet, ale byly trestány, počínajíc vyřazením ze společnosti a
končíc popravou. Ostatně ani Ježíše nic takového neminulo.
Proč ty zázraky?
Kdyby se člověk ze středověku mohl přenést do naší doby a
nedostal řádné vysvětlení, považoval by všechny vymoženosti
dnešní techniky za zázraky.
Stejně tak i my potřebujeme vysvětlení, abychom pochopili,
čím byly Ježíšovy zázraky, neboť Ježíš jimi vyjadřoval vývoj člověka, kterého nikdo z těch, kdo jeho zázrakům nerozumí, dosud
nedosáhl. Jako zázrakům techniky našeho století může rozumět
jen ten, kdo se o ně zajímá, má schopnost je pochopit, zkoumá je
a žije mezi nimi, případně užívá některých z nich, tak také zázrakům Ježíšovým může rozumět jen ten, kdo je prožívá, kdo svým
vlastním životem postupuje od jednoho k druhému.
Připadá vám nemožné, abyste něco podobného zažili, ale už
by vám to nepřipadalo divné, kdybyste znali někoho kdo to
dokázal už před vámi. Řeknu-li, že mnozí lidé šli touto cestou už
před vámi a prošli ji až do zdárného konce, nemůžete se o tom
přesvědčit jinak, než z jejich spisů, jelikož jde o vnitřní, osobní zážitky. Většina z nich vůbec po sobě nezanechala písemných
zpráv, protože jim poměry nedovolily něco takového napsat.
Psané zprávy tohoto druhu, nám dostupné, začínají ve Vyznání

sv. Augustina (354-430), ještě latinsky mluvícího, a pokračují ve
spisech již zmíněných Alberta Magna, Eckharta a jeho žáků.
Máme-li si na počátku aspoň trochu uspokojivě zodpovědět
otázku, proč Ježíš dělal zázraky, musíme je roztřídit do dvou
kategorií.
Do první patří přímo celý jeho zázračný život od narození z
panny až do zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. Všechno, co je
na něm zázračného, představuje podrobný popis, nebo lépe
řečeno názorné zobrazení, jakoby od Komenského, všeho, čím v
budoucnosti musí projít člověk, má-li dovršit svůj vývoj, jaký je
možný na této planetě. Z hlediska dnešního vývoje jsou to ještě
zázraky, ačkoliv vůbec o žádný zázrak nejde. Pokusím se to
postupně vysvětlit.
Do druhé kategorie zázraků patří zázračné působení
Ježíšovo na jeho okolí, především na nemocné a jinak strádající a
trpící. Vysvětluje se jimi, jak začíná při vnitřním vývoji,
naznačeném životem Ježíšovým, rozvinutí lidských schopností
(zázrak proměnění vody ve víno v Káni Galilejské) a kde a proč
končí, jaké má meze, jaký smysl a cíl (zahojení ucha vojáka, které
mu uťal sv. Petr, přičemž zázračný rybolov po zmrtvýchvstání je
už jen důkazem, že se neztrácejí schopnosti, které dohrály svou
úlohu).
Vyložím obě kategorie zázraků. Jsem si však dobře vědom
toho, že musím zároveň prokázat, co jsem tvrdil. Výklad je
založen na osobním prožití toho, co dokázal svým životem Ježíš
Kristus. Proto, pokud to svedu a kam až sahají mé osobní
zkušenosti, nebudu se odvolávat a paralelně sledovat zážitky
jiných lidí, nýbrž ty, které jsem sám zažil. Podaří-li se mi aspoň
kus cesty sledovat Ježíše odezvou ve vlastních zkušenostech,
myslím, že i zbytek, který jsem neprožil, budu moci podat
věrohodně, ať už ho prožiji či nikoliv.
Rozhoduji se k tomuto způsobu vysvětlení jen proto, abych
si ušetřil citáty a umožnil čtenáři nahlédnout na vnitřní postup, jak
ho zažíval člověk, nikterak výjimečně nadaný, ale mající dobrou
vůli a podmínky, o nichž by sice mnozí pochybovali, že byly
nejpříhodnější, které však vždycky příhodné jsou, jestliže člověk
začne především hledat království Boží, zcela podle slov
Kristových: "Hledejte království Boží a vše ostatní vám bude
přidáno".
Nedělejte si však iluze, že bych mohl v jedné knize podat
všechno bohatství milosti, která se snáší i na nejmenšího a
nejubožejšího poutníka na této cestě. Z celého toho velkolepého,

láskyplného a milosrdného vedení zaznamenám jen to nejnutnější,
abych potvrdil, že Kristus dodnes vede každého, i toho, kdo je
toho nehoden pro svou liknavost, nevěru a neposlušnost, jen když
po klopýtnutí znovu se odvažuje vykročit.
Nabízí se mi možnost ukázat, že pravým středověkým
alchymistům vůbec nešlo o dělání zlata, nýbrž o přetváření hmoty
(materia) na kámen mudrců, lidově krycím jménem zlato. Ve svých
spisech prozrazují, že nejen pochopili symboliku Ježíšova života,
ale že se snažili použít celého toho symbolismu jako cesty k vědomé nesmrtelnosti. Alchymisté především pochopili, že všechny
ty drobné nebo větší zázraky Ježíšovy, prováděné vesměs na
lidech, jsou návodem ke konečnému největšímu zázraku, ke
zmrtvýchvstání, a to nikoli po smrti při nějakém posledním soudu
na konci fyzického světa, nýbrž na konci světa probíhajícího v
lidské duši. Než se to stane, musí se člověk naučit vidět, neboť byl
slepý. K tomu potřebuje zázraku prohlédnutí ze slepoty, potřebuje
se naučit slyšet, neboť byl hluchý; k tomu je třeba zázračně se
zbavit zmrzačení, a nakonec je třeba umřít a vstát z mrtvých. A to
všechno jak dobře věděli alchymisté, se nesmí stát bez hmoty,
bez těla. Živé tělo je k tomu absolutně zapotřebí, bez něho a po
smrti nic z toho velkého zázraku nelze uskutečnit.
Čemu asi i vy nyní nevěříte, je, že jste slepí, hluší, chromí a
v jistém smyslu mrtví, a že tedy je třeba povstat ze slepoty,
hluchoty, ochromení a smrti, jímž je lidské provisorium, a že se to
nemůže stát jinak než zázrakem, to jest nikdy před tím netušenou
přeměnou, právě tou, které se divila Panna Maria, když nemohla
pochopit, kterak se to může stát, že porodí syna, když muže
nepoznává, nebo Samaritánka u studny, když jí Ježíš nabízel
vodu, po které se nežízní na věky, nebo konečně sv. Tomáš, když
se přesvědčil, že Ježíš Kristus přece jen vstal z mrtvých. Jakmile
se však disponujete k prvnímu ze série zázraků, ohlášených Ježíšem, a projdete jím, objeví se ve vás nový, nikdy předtím netušený hlad po dalších proměnách a neméně krutá bolest, že ostatní
o těchto zázracích nevědí a jsou odkázáni k tomu, aby žili jen
málo rozdílně od zvířat a nakonec umírali s krutým otazníkem v
očích: "Co teď?"
Nepsal bych tuto knihu, kdybych neměl jistotu, že jsou mezi
těmi, kteří ji budou číst, někteří, kteří poznají dříve než zemrou,
konec světa, onen pravý konec světa v duši, při němž se zúčtuje
se všemi provisorii a starostmi, se všemi hříchy a ctnostmi a
vědomě se začne žít ve věčné svobodě, vedle níž všechna existující a slibovaná práva člověka na svobodu všeho druhu jsou nejtemnějším žalářem.

Je pochopitelné, že se neztotožňuji s žádným šarlatánem,
který sliboval vyrábět hroudy zlata, i když musím přiznat, že je
nesmírně zajímavé, jak se tyto nauky těšily ochraně mocných panovníků, kteří si od nich slibovali bohatství, a přitom nevěděli, že
často poskytují jedinečnou záštitu lidem, kteří by byli nikde jinde
nenašli lepší ochranu, než právě u nich, aby mohli bádat o
přeměně člověka - zvířete v člověka - vědomě nesmrtelnou bytost.
Výroba zlata jim sloužila jako mimikry jinak bezbranným živočichům. Zachované spisy alchymistů nám jasně dokazují, kdo z
nich byl šarlatán a kdo z nich kryl alchymickými symboly svou
vnitřní přeměnu plazící se housenky v létajícího motýla. Jaká v
tom byla vynalézavost! Kéž by už nikdy nebylo zapotřebí jí používat, kéž by bylo možno hlásat proměnu člověka veřejně, ku prospěchu všech!
Chtěl vrátit člověku jeho hodnotu
Dějiny židovského národa před Kristem jsou jedinečným
příkladem na pokračování, jak přímo úměrně roste nebo upadá
politická svoboda národa se vzestupem nebo poklesem jeho
duchovní a mravní úrovně.
Ježíš se objevuje právě na rozhraní takového jednoho
období, kdy se rozhodovalo, zda židovský národ trvale upadne do
římského otroctví nebo zda mu bude ponechána aspoň relativní
svoboda nebo možnost života na obývaném území až do pádu
římské říše. A tu se naskýtá skvělá příležitost, aby Ježíš Kristus
ukázal svou moc v širším rámci než při léčení a kříšení k životu
jednotlivců. Jeruzalém odmítá se napravit a přijmout jeho učení, v
němž byla řada pokynů, co mají lidé činit. Mám ve zvyku
považovat Krista za všemocného Spasitele. Tehdy se však
ukázalo, že nikoho nemůže spasit proti jeho vůli. Pamatujte si
dobře, jakou obrovskou moc lidské vůle, svobodného lidského
rozhodnutí odhaluje Spasitel, když bezmocně pláče nad
Jeruzalémem, který odmítá jeho pomoc. Tento příklad se opakuje
až v poměru k tak velké události, nepatrnému vyléčení neduhu
zázrakem. Ježíš slyší křičícího žebráka, aby se nad ním smiloval a
zbavil ho slepoty nebo ochromení. Ježíš dobře ví, co ubožák chce,
ale přesto se znovu ptá, co si přeje, dává si přednést jasnou volní
formulací a teprve pak zasahuje. Přesná formulace cílů je slibným
začátkem každé činnosti, neboť mobilisuje a usměrňuje, jaksi
soustřeďuje lidskou vůli.
Římský spisovatel Lucius Apuleius ve svém románě "Zlatý
osel" prozrazuje, že Římané jako on věděli, co proměňuje člověka

ve zvíře a co z něho dělá zpět člověka. Hrdina románu propadá
volné lásce a mění se v osla, začne doufat v moc Isidy a proměňuje se zpět v člověka. Apuleius chce říci, že člověk může svým
jednáním, zneužitím své vůle, zotročit sám sebe. Může se
správným užitím vůle stát svobodným. Ježíš Kristus podrobně
vylíčil, jakými prostředky a též až kam se může dostat člověk,
zařídí-li se podle jeho rad. Krásné na jeho učení je, že nikoho
nenutí. Kdybychom byli aspoň tohoto ducha svobodného
rozhodnutí včas pochopili! Jakou jinou tvář by mělo křesťanství!
Ježíš přichází v době, kdy široko daleko vládlo otrokářství.
Na jedinou rodinu řeckou nebo římskou pracovalo tisíce otroků. Ti
nebyli lidmi, nýbrž věcmi. I Židé měli s podobnými poměry zkušenosti. Upadli na staletí do ponižujícího poddanství babylonského,
a předtím, chtějíce zvýšit svou životní úroveň, stali se dobře
krmenými otroky egyptskými. V době Ježíšově zase židovským
lidem hrozilo, že se stanou pouhými věcmi. Ježíš jim jasně
ukazuje, že toto nebezpečí nemohou zažehnat politickou mocí.
Uniká "z prostředka nich", kdykoliv z něho chtějí udělat krále, který
by je vedl do boje proti Římanům, a znovu se jim trpělivě věnuje,
chce-li jim vysvětlit, že jejich svoboda nemůže být dobyta na poli
válečném, nýbrž jen silou ducha. Tato moudrá rada platí pro
každého jedince. Člověku se vrací jeho lidská tvář jen tehdy, když
plně využívá svého vývojového stupně k dalšímu rozvoji svých
duševních i tělesných schopností. Na jaké potíže však Ježíš naráží u lidí, kterým přednáší tuto prostou pravdu! Jedni se cítí příliš
špatnými než aby si mohli činit naděje, že dospějí do výšin, které
ukazuje Ježíš. Druzí se cítí dosti dobrými, než aby byli ochotni
přijmout od Ježíše nějaké poučení. Další jsou příliš pohodlní, než
aby sešli s vyšlapané cesty, o níž Ježíš praví, že je široká, ale
vede k zatracení. Ti praví Ježíši: "Tvrdá je tvoje řeč, kdo ji má
poslouchat."
Ježíš dává všem lidem nesmírně důležité poučení, že
každý se může stát něčím více, než čím je, bez ohledu na to, zda
se cítí být příliš nízko nebo dosti vysoko. Nabízí Samaritánce,
ženě pěti mužů, právě tak věčný život, jako učenému saduceovi
nebo farizeovi, který si o sobě myslí, že je velmi vyspělý a nemůže
již nic přidat ke své výši. Jen zvíře musí zůstat tím, čím je. Člověk,
chce-li se přidržet toho, co má a čím je, vždycky umírá uprostřed
toho nespokojen. Nikdy plně nevyužil možností lidského života.
Ježíš ukázal, že přišel k chudým, nemocným, chromým,
slepým atd. Chtěl tím říci, že jsme-li lidmi, máme právo nikdy
neresignovat na další vzestup, ať se nacházíme v jakémkoli stavu.

Praví doslova: "Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi
jste, já vás občerstvím."
Kdo nás to má občerstvit? Neměli bychom se seznámit s
bližším smyslem této dobré vůle a této moci? Zdá se, že všechno
závisí jen na nás. Řečeno jinak, biblicky: "Nikdo nemůže být
spasen, kdo si to nepřeje, nebo kdo si netroufá."
Ještě dovolte malou poznámku týkající se právě té vůle.
Někteří velmi duchovně vyspělí Indové vyčítají Ježíši, že
opomenul zvířata. Ta však nemohou být něčím více, než čím jsou.
Smysl učení Ježíšova je právě v tom, že kázal jen tam, kde byla
naděje s někým hnout s místa, na němž se nachází. Proto
nemluvil o mladších bratrech, o zvířatech.
Mít či žít
Nabízí se nám myšlenka, jaké byly hlavní zásady Kristova
učení a jsou-li dnes ještě použitelné. Podívejme se na ně napřed
jen v hrubých rysech. Postupuji zásadně tímto způsobem, aby se
něco dověděli i ti, kdo nebudou mít dosti trpělivosti ani času
sledovat mé vývody až do konce. Řídím se při tom způsobem,
jakým vykládal Ježíš své poučky lidem. U některých se spokojoval
s tím, že mu porozuměli jen zhruba, od jiných chtěl, aby pronikali
do jeho učení stále hlouběji.
Pohlédněme trochu zpět do historie, abychom porozuměli
vlastnickým změnám, které nastaly od dob Kristových.
Nejvyšší životní úroveň v dobách Kristových byla nesporně
v Římě. A přece, kolik toho Řím poskytoval svým občanům, proti
tomu, co dnes lidem poskytuje každý hospodářsky vyspělý stát.
Dalo by se zhruba říci, že lidem se tehdy poskytovala jen nějaká ta
občasná zábava, většinou pochybné úrovně, a chléb, jak výstižně
hlásalo heslo římských císařů "Chléb a hry" (panem et circenses).
Dnes se poměry úplně obrátily. Proti tomu, co společnost
poskytuje obyčejnému člověku, je majetek jednotlivce ničím, i když
jde o jednotlivce velmi bohatého. Člověk je stále závislejší na
přínosu společnosti, státu a různých veřejných organisací a
institucí. Obývá domy, které nejsou jeho, jezdí v dopravních
prostředcích, které mu nepatří, těší se ze služeb, jako je rozhlas
nebo televize, jejichž zdroje by nemohl ani vlastnit ani obhospodařovat. Přispívá na všechno, čeho užívá, nepatrnou
částkou, a dostává se mu za ni hodnot tak velkých, že by nikdy
nemohl ani pomyslit, že by sám mohl zajistit svými prostředky
jejich zdroje a že by je mohl vlastnit.

Vývoj jde přesně směrem, na jehož cíl ukázal Ježíš;
neprobíhá však po dobrém nebo pokojným způsobem, nýbrž také
pomocí revolucí, ať už politických nebo vědeckých či technických.
Zbývá ještě provést revoluci ze všech největší, jejíž průběh od
začátku až do konce načrtl Ježíš svým životem, revoluci ducha,
která povede k umění žít.
Na vyspělém stupni toho společenského vývoje, jehož
začátky prožíváme, bude člověk moci užívat výhod veškeré
techniky života, aniž by potřeboval vlastnit něco z těchto
technických prostředků, a bude moci žít spokojeněji než boháč,
protože nebude mít starosti o svůj majetek, jeho údržbu a
rozmnožování. Oproštěn od těchto starostí, bude žít daleko
svobodněji a bude moci své nejlepší síly věnovat něčemu lepšímu
a důležitějšímu.
Ježíš si přál už tehdy, před dvěma tisíci lety, aby se člověk
zbavil břemene vlastnictví a především břemene bohatství, které
považoval za největší překážku vývoje jím hlásaného. Dozvíme se
proč. Sledujme však Ježíše při jeho počínání. Své nejbližší
spolupracovníky si volil jen tak, že je vystavil právě všestrannému
testu na bohatství a na vlastnictví vůbec. Nikdo se nestal jeho
žákem, komu šlo více o sebe než o věc, kterou hlásal Ježíš.
Musel to dokázat dobrovolným odchodem ze svého povolání,
které ho živilo, od svých rodin, se kterými jej vázaly citové a
rodové svazky. Tenhle rozchod s pramenem obživy a s rodinou
představoval vlastně vzdání se všeho majetku v tom nejširším
nebo velmi širokém slova smyslu. Když potom učedníci dokázali
tento odstup, Ježíš jim znovu dovolil lovit ryby a dovolil jejich
rodinám, aby je následovaly na jejich pouti. Dokonce rodina
Ježíšova jej doprovázela. Ježíšovi šlo tedy především a jedině o
vnitřní akt odpoutanosti, který však musel být dokonalý. Zaručeně
nikdo z jeho učedníků, který opustil všechno, co měl, netušil, že se
k tomu bude smět a moci ještě někdy vrátit. Na sklonku oněch tří
let, co takto chodil po krajině se svými učedníky a jejich rodinami,
dobře čině, jak praví Písmo, zeptal se jich, zdali jim někdy něco
chybělo v době, kdy chodili s ním. Řekli, že jim nic nechybělo.
Ježíš tím ukázal, jak zákonitě by nikomu nic nechybělo, jak
by mohl žít dokonale bezstarostně, kdyby spolupracoval s
vedením, které by nemělo na mysli jen pozemský blahobyt, nýbrž i
výchovu k vědomému věčnému životu.
Nepozorný čtenář Nového zákona má dojem, že Ježíš chtěl
mít všechny své následovníky chudé a že je chtěl zbavit veškeré
radosti ze života. Tento výklad je možná jen po dojmem chybného

výkladu smrti Ježíšovy na kříži. Ve skutečnosti Ježíšovo dílo,
kterým na sebe upoutává pozornost tehdejších lidí, nezačíná
nikde jinde, než zázrakem v Káni Galilejské. Na svatbě, které se
zúčastnil se svými učedníky a s matkou, jistě na pozvání, dochází
víno. Na požádání matky proměňuje vodu ve víno, aby měli co pít.
Bez ohledu na to, jaký jiný význam tato událost měla, Ježíš rozmnožuje světskou radost světských lidí. Nebo boháč Zacheus zve
Ježíše a jeho učedníky na večeři. Tam Zacheus nadšený
Ježíšovými myšlenkami, nabízí rozdat všechno své jmění chudým.
Ježíš vidí, že nelpí na majetku, že se ho vnitřně zřekl. Radí
Zacheovi, aby rozdal jen polovinu jmění a druhou ponechal pro
rodinu.
Proč si Ježíš Kristus přál, aby někteří nevlastnili vůbec nic,
jiným ponechal jmění? Byl dobrým znalcem duší. Poznával, kdo
na čem lpí, a věděl, že nikdo není schopen realizovat vnitřní
svobodu, koho spoutává majetek jakéhokoli druhu. Kdo byl vnitřně
svobodný, měl volnou cestu rozběhu směrem, který ukazoval
Ježíš. Kdo se třeba jen ohlížel po tom, co opustil, neviděl dobře
dopředu, snadno klopýtl a nakonec nebyl ochoten zaměnit to
málo, co měl, za něco, co nikdy nemohl mít, v čem mohl jen žít.
Ježíš ustavičně ukazoval, že nikdo nemůže opravdově žít,
ba ani nemůže vědět, co to znamená, kdo není vnitřně úplně
chudý, kdo vnitřně nic nemá. Ježíš věděl, že je třeba získat lidské
srdce. Věděl, že lidské srdce je tam, kde jsou jeho poklady, jeho
majetek, všechno, i to nejmenší jeho. Takové srdce není schopno
rozletu, v nejlepším případě se motá a točí kolem svého.
Jaká byla situace obyčejného člověka za dob Kristových a
ještě dlouho potom, až do nedávných dob? Rodina na venkově (a
židovský národ se tehdy živil pěstováním obilí a pastevectvím)
byla úplně soběstačná v potravinách a v ostatních potřebách
téměř také. Jedině městské obyvatelstvo se už začalo živit
řemesly. Tehdy nemít znamenalo nežít. Dnes už je tomu jinak.
Mezi lidmi je stále větší množství peněz vydělaných námezdní
prací, a za ty se dá koupit, co člověk potřebuje. Je-li pravda, jak
tvrdil Kristus, že mít znamená nežít, pak pro dnešního člověka je
život, který měl Kristus na mysli, na dosah ruky. Člověk už není
ohrožen na pozemském životě, nevlastní-li nic, jen když má
schopnost vydělat si peníze na živobytí.
Na čem je založeno Kristovo tvrzení, že na nevlastnění je
založen opravdový, daleko plnější život, než jaký obecně známe?
Na znalosti moci lidské vůle. Touží-li někdo po majetku, ať už
peněžním, movitém, nemovitém, po partnerovi, kterého by mohl

vlastnit, po cti, uznání, po čemkoliv tak, aby mu to patřilo, aby to
bylo jeho, je naděje, že něho z toho získá, protože tím směrem
upřel svou vůli. Člověk však dosud neví, že upře-li svou vůli k
tomu, aby získal vědomí věčného života, který nekončí fyzickou
smrtí, o které Kristus mluvil jako o příchodu království Božího,
nabude je s naprostou jistotou, splní-li podmínky, které toto vědomí otvírají. Ježíš znal tyto podmínky. Není třeba předem věřit v
jejich moc otevírat nový netušený zdroj života v člověku, stačí jen
si je zkusit s veškerou vážností a vydržet ve svém úsilí. Zná-li
člověk tyto podmínky, pak všechny překážky jsou už jen v
neznalosti sama sebe.
Ježíš v jedné větě vyjádřil zmíněné podmínky. Samaritánce
u studny, když jí nabízel vodu, po níž se nežízní, slovy: "Kdo se
však napije z vody, kterou mu dám já, na věky nebude žíznit, ale
voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody
vytryskující do života věčného." (Jan IV, 14).
Připojíme-li k tomuto výroku další jeho slova: "Já jsem cesta", tušíme, proč je nutné se zabývat Ježíšovými poučkami a životem. Obojím vyjádřil cestu k vědomému věčnému, z nitra vytryskujícímu životu.
Já jsem
V Ježíši Kristu máme před sebou osobnost, která si troufala
o sobě říci: "Dříve než Abraham byl, já jsem." Celý jeho život, jak
je zapsán v evangeliích, potvrzuje, že mluvil pravdu. Jeho život byl
na úrovni někoho, kdo si uvědomoval, že je odevždy, a proto jest
dřív než praotec Abraham. Kdo z nás může tvrdit, že jest dříve než
se narodil? Existovali však už lidé, kteří se ve svém vývoji dostali
tak daleko, že si začali uvědomovat svou věčnou podstatu, a ti
všichni, jeden jako druhý, pokud jim to zákony dovolovaly, o sobě
říkali, že okamžik, kdy si začali uvědomovat svou nesmrtelnou
podstatu, jim přinesl dvojí zkušenosti: stali se vědomě
nesmrtelnými a uvědomili si, že byli i před tímto uvědoměním
věčnými bytostmi, jenže jejich lidské vědomí jim před tím tuto
skutečnost nezprostředkovalo. Ti lidé, kteří se přesvědčili o své
věčnosti, nikdy nemlčeli a ustavičně hlásali, že tato zkušenost je
ze všech nejdůležitější, a to proto, že nás vytrhuje z poddanství
času, což je jho ze všech nejtěžší. Všechno totiž, co v čase
vzniká, v čase zase zaniká. Není divu, že mnozí lidé při pohledu
na bezmocnost lidskou vůči pomíjejícnosti všeho, i toho
nejdražšího a nejvzácnějšího, ztrácí naději a víru, že jejich
snažení má nějaký význam. Také Ježíš nepřestával hlásat, že

život lidský má právě proto tak velkou hodnotu, že může vyústit ze
všeobecné a pro ostatní tvory nevyhnutelné pomíjejícnosti do
věčnosti, ve které už bytost jenom jest, bez hranic na obě strany
času.
Proč se tedy před našimi zraky odvíjí čas s nějakým dějem?
Je to pomalé odvíjení nitě z klubka, jehož jádrem je právě věčný
střed. Čas plyne proto, aby se za ním mohla zjevit věčnost. U Ježíše se právě musíme obdivovat tomu, co všechno obětoval, aby
mohl zjevit věčnost. Svým životem ukázal ideální rychlost odvíjení
času a s ním i děje až k bezčasovému dovršení.
S vědomím vlastní nesmrtelnosti, jak nám prozradil Kristus,
souvisí celá řada dalších poznatků, které se pro nás stávají stále
potřebnější. Možno říci, že nezískáme-li je při zvyšující se
závislosti jednoho na druhém, stále více ohrožujeme vlastní existenci lidského jedince.
Ze všech těchto ostatních poznatků nejdůležitější je, že Ježíš ustavičně zakoušel, prožíval svou věčnou existenci, takže s
naprostou samozřejmostí z tohoto faktu činil veškeré rozhodnutí.
Všechny výroky, které vypadaly jako věštby, přirozeným způsobem vyvěraly z této ustavičné živé zkušenosti. Zevnímu pozorovateli, který neměl a neprožíval tuto skutečnost, se potom rozkládala
činnost Ježíšova v řadu skutků a výroků, mezi nimiž jen stěží
chápal souvislost. V Ježíšovi však existence vnitřního života
způsobovala obdobnou, ale daleko dokonalejší jednotu činů a
myšlení, jakou do jisté míry způsobuje existence i dočasně se
vytvořivší lidské individuality. Znáte-li určitého člověka nebo sebe,
víte, čeho je nebo jste schopen a čeho nikoliv, jak se postaví nebo
postavíte k určité situaci, jak ji bude nebo budete řešit.
Nejúspěšnější následovníci Krista věděli, že dokonce ani není
možné dospět k oné dokonalosti, povrchnímu a věci neznalému
pozorovateli jako zázračně se jevící jednotě myšlení a skutků,
kterou zažíval a dokazoval Ježíš, nepředchází-li jí znalost sama
sebe. Z neznalosti sama sebe totiž nemohu správě předvídat, jak
se zachovám v té nebo oné ožehavé a naléhavé situaci. Člověk,
který naopak sebe zná, může odpovědně o sobě říci: tohoto jsem
vzhledem ke svým znalostem, schopnostem a povahovým
stránkám schopen, a tamtoho nikoliv.
Nezapomeňme však, že zkušenost, kterou zažívají a z níž
všichni běžní lidé vycházejí při svých činech, není ani zdaleka tak
naléhavá, tolik přítomná a tak neměnná, jako byla zkušenost
Ježíšova o jeho věčně podstatě. Pomíjející podstata našeho života
je v ustavičném vývoji, méně vyvinutá je u dítěte, dorůstá s

dospělostí člověka k určité míře dokonalosti nebo k určité míře
jednoty činů a myšlenek, ale nikdy není prosta rozporů, nikdy
nedojde k úplné jednotě myšlení a skutků, vždycky myšlenka buď
daleko předbíhá skutek, nebo teprve vyplyne z nesvévolného
skutku vynuceného okolnostmi. Člověk si je vědom jen toho, že je
závislý na existenci křehkého těla, že jeho skutky jsou namnoze
diktovány stále se měnícím prostředím a jeho potřebami. Takové
vědomí ho zbavuje dočista onoho jedinečného pocitu bezpečnosti,
se kterým se na každém kroku setkáváme u Ježíše. On se totiž
cítil závislý jedině na své věčné podstatě, ze které zevní vývojová,
nám známá podstata pouze vyvěrala, pouze byla odvozena.
Poznával, že z věčné, jediné a téže podstaty, jejímž byl vědomým
nositelem, vyvěrají také všechny ostatní odvozené lidské podstaty
všech lidských bytostí. Proto mohl klidně říci: "Cokoliv jste učinili
nejmenšímu z bratří mých, mně jste učinili". Neřekl "z bratří
vašich", protože člověk ještě ani neví, že má ve všech lidech
bratry právě skrze onu všem společnou věčnou podstatu, kterou
Ježíš definoval jednoduchými dvěma slovy: "Já jsem". Chápete
nyní, proč byl potom tak vášnivým hlasatelem lásky k bližnímu a
proč příkaz lásky stavěl nad všechny ostatní. Kdyby nebylo žádné
jiné přednosti jeho poznání než právě této, že se cítil bratrem
všech, pochopitelně i nepřátel, stálo by za to stát se jeho
učedníkem a uskutečnit v sobě stejnou zkušenost jako on.
Svou vnitřní zkušenost o věčné podstatě nazval jedinečným
způsobem Otcem, neboť ona byla původcem všech jeho
myšlenek a činů, ona je všechny jedinečně sjednocovala. Svým
učedníkům řekl, že si je nevybral on, nýbrž Otec. V té chvíli ještě
nemohli pochopit, co tím myslí, protože ještě nezažívali to, co on,
ale my si už můžeme aspoň povšimnout, jak přesně rozlišoval
svou odvozenou lidskou podstatu od věčné, neodvozené, původní
a pramenné. O své lidské podstatě řekl např. významná slova:
"Jsem menší než Otec". Apoštolům pak prozradil, proč vlastně
přišel na svět. Chtěl je naučit své zkušenosti o věčném jádru
lidské bytosti. Tuto svou vůli vyjádřil slovy: "Abyste jedno byli s
Otcem mým, jako já jsem jedno s Ním".
Potom mluvil o království Božím nebo Otcově nebo
nebeském, mezi těmito přívlastky království není rozdílu, šlo mu
stále o jednu jedinou vládu věčného vědomí nad odvozeným
lidským vědomím. Ukazoval-li, že předním úkolem člověka, nad
nějž není důležitějšího, je hledání království Božího, a sliboval, že
je bude především hledat, bude mu vše ostatní přidáno. To nebyl
pouhý slib, nýbrž vlastní jeho zkušenost. Vychází-li člověk ze
svého věčného vědomí při řešení časných otázek, řeší je snáze,

protože poznává souvislost celku, z něhož vychází, s částí, kterou
řeší. Ježíš doporučuje učedníkům, aby se modlili: "Přijď království
Tvé!" Jestliže je nabádal k takové modlitbě, jistě věděl, že taková
tužba je uskutečnitelná, že zkrátka není ničím mimořádným,
vstoupí-li vědomí věčnosti do dílčího lidského vědomí a začne mu
vládnout.
Abychom se však podrobněji seznámili s povahou vlády
nesmrtelné součásti člověka nad smrtelnou, pokud k takové vládě
má člověk svolení (viz přivolení Panny Marie, aby se z ní zrodil
Ježíš, Syn Boží), vysvětleme si v tomto duchu hlavní podobenství
o království Božím, jak je přednesl Ježíš Kristus.
Co napřed hledat
Kolik poctivých lidí se snažilo sebe zlepšit pracným
odbouráváním malicherného lpění na věcech a osobách,
zbavováním se nectností všeho druhu, zavedením přísného,
střídmého a čistého života, a přesto málokterý z nich dospěl tak
daleko, aby se mohl těšit z vědomě věčného života zde na zemi,
aby tedy mohl žít bez strachu před smrtí a nadto mohl poskytovat
všem jiný pohled na cestu ke stejnému požehnanému stavu, ke
sbratření všech lidí, k nastolení míru, v duši, mezi sousedy i mezi
národy. Proč je tomu tak? Nedbali základního požadavku
Ježíšova, aby především hledali království Boží, tj. onu nadvládu
věčného nad časným, bez níž se lidský život podobá marnému
plahočení. Což se Ježíš ustavičně nesnažil vysvětlit, že k němu
mají přístup právě nemocní, chromí, slepí, hluší a mravně
narušení? V tom je jeden z hlavních významů jeho zázraků.
Nehodného pozdvihuje věčná část naší bytosti, jíž byl Ježíš
představitelem, do stavu správného vidění věcí, správného
rozeznávání všeho druhu a ke správnému způsobu vedení života.
Ježíš neměl nic proti mravnému životu, ale jasně dával
najevo, že ani ten nestačí k nabytí vědomí nesmrtelnosti, tj. ke
vstupu do království Božího, rozuměj do oblasti těch složek lidské
existence, kde se lidské vědomí ocitá mimo časoprostorové vědomí nebo lépe řečeno nad ním.
Je na čase, abychom si na podobenstvích Ježíšových
ukázali, co toto nadčasové vědomí přináší člověku, a ovšem
výhledově celému lidstvu.
Ježíš Kristus radí především hledat ono věčné, které je v
člověku skryto, neboť podaří-li se mu je naleznout, změní se ze
základu jeho způsob hodnocení.

"Podobno je království nebeské pokladu skrytému v poli.
Člověk, který jej nalezne, zakope ho, a pln radosti z něho jde,
prodá vše, co má a ono pole koupí."
(Mat. XIII, 44)
Věčné je ukryto v člověku, ve hmotě, tedy v poli, v zemi.
Člověk, který tento poklad nalezne, především ho zakope, aby mu
ho nikdo neukradl. Tady je hluboká narážka na podobenství
Ježíšova života. Dovídáme se z Písma, že Herodes usiloval o
život narozeného Ježíše. Ježíš musel před ním zůstat skryt, aby si
zachoval život. Později musel dokonce uprchnout až do Egypta.
Podrobnosti užitečné pro každého, jemuž se život Ježíšův stane
cestou, po níž se dá kráčet až k vědomé nesmrtelnosti, si
vysvětlíme později. Zatím se musíme spokojit s vysvětlením, že
vývoj k vědomě nesmrtelnému životu má své stupně. Nedá se
hned žít plně vědomě nadčasově, nadprostorově. Vědomí časové
a prostorové, jímž si uvědomujeme děj života, který se před námi
rozvíjí a jehož hlavním vládcem je lidský rozum (Herodes), má
podobnou expansivní vlastnost jako vědomí o věčném životě. Obě
vědomí přece pramení ze stejného zdroje. Proto už v první fázi
začínajícího vyššího poznání se strhává nelítostný boj mezi
zevním, tj. dosavadním způsobem vědění a vědomí, hodnocení a
ovládání situace (pozemské kralování Herodesa), a mezi vnitřním,
tj. dosud skrytým způsobem nahlížení na život z pozice věčné
bytosti (Ježíšovo království Boží, nebeské). A tu se vám bude zdát
asi nemyslitelné, že toto nově se rodící vědomí je tak slabé jako
bezmocné novorozeně, odkázané na milost a nemilost svých
ochránců. Ale je tomu tak. Tisíce jich padne v tomto stadiu vývoje
(také jeden z významů zabíjení mláďátek v Betlémě, které nařídil
Herodes). Proto dává Ježíš radu, napřed zakopat poklad, který
jsme nalezli, a nemyslí tím toliko utajit ho před lidmi. Vždyť
všechno, co řekl, se přednostně týká každého jednotlivce.
Nejdůležitější význam této poučky "zakopat" je, nedělat si iluze, že
nově se narodivší pocit nesmrtelnosti (a ze začátku to nic jiného
není, nelze ještě mluvit o jasném vědomí nesmrtelnosti, ono se
musí teprve dobýt) není třeba chránit před vlastním předsudkem,
že jsme jen dočasnou existencí, jejíž dočasná vláda a jednota
myšlení je ohrožena. Denně se nám dostává tisíce důkazů o
jedinečné skutečnosti tohoto světa, v němž se pohybujeme
(prostor) a v němž prožíváme určitý děj (čas). Jak sporé jsou
zatím náznaky toho, že existuje něco za tím nebo nad tím nebo v
tom. Obrátíme-li se na lidský rozum - a žádné jiné světlo zatím
nemáme po ruce - nezodpoví nám většinu našich pochybností

jinak, než že zavrhne nově se objevivší, dosud nejasný pocit o
vlastní nesmrtelnosti (Herodes se snaží zabít Ježíška). Je to
zpočátku spíše pocit nutnosti být nesmrtelný, co je nutno hledat,
než jistota, že jím jsme.
První nespornou známkou nalezeného, ale ještě nezažitého
nesmrtelného života je nesmírná vnitřní radost, která potom provází všechny kroky hledajícího, takže lze právem říci, že cesta,
kterou Ježíš Kristus ukázal, je nejradostnější ze všech způsobů
dosahování. Bohužel, tento charakter u většiny křesťanů neměla.
Tím však je vinno zkreslení cesty, její nedokonalé pochopení, její
zaměření na strohou askezi, hledání čistoty především, kdežto
království nebeského až po smrti. Skromnost, při které si člověk
netroufá dosáhnout nejvyššího cíle, protože se ho necítí být hoden, je na této cestě nemístná a platí se přinejmenším sérií
zklamání, potvrzením předsudku, že opravdu člověk není hoden.
Zkrátka nedostavuje-li se radost a prodlužuje-li se vnitřní umírání,
je tu něco v nepořádku, nenásledujeme Ježíše Krista ve všem,
nenásledujeme ho v naději, že pro každého, i nejnehodnějšího je
připravena přemíra milosti, jak je samozřejmé u cesty, která se
právem nazývá cestou lásky.
"Prodá vše, co má". Zde se znovu klade důraz na to, aby
člověk přestal vlastnit, aby vyměnil majetek za nový život. My se k
tomuto bodu ještě vrátíme v kapitole "svěřené hřivny". Zde je
nutno zatím aspoň dalším symbolem naznačit fakt, že kdyby
člověk neprodal všechno, co má, neměl by na pole, na němž je
poklad, nebo ještě jinak, nikdo nemá tolik prostředků, aby mohl
zároveň vlastnit pole s pokladem a ještě něco jiného. Ježíš označil
symbolicky takový stav, kdy člověk si chce zachovat všechno, co
dosud měl, a k tomu přidat všechno, co našel, za sezení na dvou
židlích, a tento stav tvrdě odsoudil. Dopouští-li se člověk této
chyby, okamžitě ztrácí, co nalezl. Jsme toho svědky u těch, kdo
jen nadšeně naslouchají o této cestě. Vyslechnou ji, mají z ní
radost, jsou nějaký čas plni nadšení pro ni, ale nemají-li příležitost
neustále čerpat posilu odjinud, třeba z téhož pramene, který je na
chvíli osvěžil, vracejí se ke všem těžkostem a slastem denního
života, s klamným dojmem, že asi nebyli hodni. Spíše však se
chovali nehodně. Nedokázali vnitřně odstoupit od svého majetku,
kterým jsou také starosti, neklid, rozčilování, pocit křivdy a
zklamání, způsobované zevními okolnostmi.
"A ono pole koupí". Připomeňme si, že koupí ono pole
jedině proto, že je v něm zakopán poklad. Zde Ježíš velmi jasně
naznačuje, za jakých okolností je bez újmy na pokroku možno
vlastnit tělo, své lidské já a celý pomíjející život, jenž s ním

souvisí. Proto Ježíš vrací učedníkům rodiny, nevzdaluje od sebe
matku. Tělo, lidská individualita a prostředí, v němž žije a z něhož
žije, začínají být od chvíle, kdy jsme nalezli poklad, něčím jiným,
než čím byly předtím. Život ve světě přestává být samoúčelným a
začíná se stávat nutným prostředkem k nabytí věčného života, a
proto do té míry, do jaké je takto chápán, může být vlastněn,
vlastně koupen. V podobenství není zmínka o tom, od koho pole
kupuje. Proto je třeba si všímat i ostatních výroků a podobenství
Ježíšových, abychom pochopili, že tato koupě není totéž jako
vlastnění pro vlastnění.
Vím dobře, že nemohu uvádět všechny souvislosti, o nichž
vím, protože z výkladu jediného podobenství bych napsal celou
knihu. Vycházím však z poznání, že učení Ježíšovo není vnitřně
rozporné, i v něm vládne úplná vnitřní jednota, která uniká jen
tomu, kdo ji neshlédl z téhož břehu, na němž stál Ježíš. Do té
doby, než toho člověk dosáhne, pořád nachází nějaké rozpory v
učení a skutcích Ježíšových. Kdybychom mu dovolili v tomto učení
a skutcích škrtat, vymazal by všechno, co je nad jeho pochopení.
Musíme si přiznat, že se sice neškrtá, ale vykládá se jen část a ta
se vydává za celek, což je totéž, jako kdyby se škrtalo. Dokud se
toto bude dít, nenajdeme u Ježíše všechno poučení, které je v
něm obsaženo. Poznal jsem, že neškrtne-li se nic, je v něm
obsaženo všechno, co člověk potřebuje k tomu, aby nastoupil a
zdárně dovršil přechod z časného do věčného života během jediného vegetativního období lidského těla. Přesto však není třeba
vykládat všechno, nýbrž jen vystihnout ducha učení Kristova, aby
se jím mohl každý řídit, jak při studiu této nauky, tak i při jejím
uskutečňování.
Jiné podobenství o království nebeském vykládá o důležité
vlastnosti vlády věčného nad časným:
"Podobno je království nebeské kvasu, který vzala žena a
za míchala do tří měřic mouky, až všechno zkynulo."
(Mat. XIII, 33)
Má-li vláda věčné podstaty člověka nad časnou účinek
popisovaný v tomto podobenství, bylo by opravdu bláhové začít z
jiné strany cestu do vědomé věčnosti, než hledáním a nastolením
této vlády, tohoto království ve svém nitru. Ježíš zdůrazňuje tuto
myšlenku opět v podobenství o hořčičném zrnu, které ačkoliv je
jedno z nejmenších, vyroste v keř a strom, v němž ptáci nalézají
stín a ochranu (zkráceně podle Mat. XIII, 31-32). Může-li člověk
uskutečnivší v sobě vládu věčného, přinášet útěchu a odpočinutí
ostatním lidem, je jasné, že tento postup je všeobecně prospěšný,

a tento aspekt je právě rozhodující, neboť kdyby člověk hledal jen
pro sebe, brzy by začal vlastnit a dostal by se zase k nevědomým
začátkům klamné oddělenosti.
Naopak každý, kdo jde touto cestou hledání, poznává, že
čím se ocitá dále, tím více a dokonaleji musí sloužit ostatním. Tak
se stává podle slov Kristových prvním v království božím. Ježíš při
každé příležitosti dával příklad, jak se má nezištně sloužit lidem.
Může se tedy bezpečně radit, že nejlepším začátkem na
cestě do vědomé věčnosti je skloubení soustavného hledání se
soustavnou službou bližnímu.
Velice však záleží na duševních postojích, které jsou
rozhodující tažnou silou každého pokroku.
Jeden z hlavních a též částečně vysvětlených je správné
hospodaření se svěřenými hřivnami.
Svěřené hřivny
Jediné podobenství neřeší celou pravdu, kterou chtěl Ježíš
obrazně ukázat. Proto jich pronesl celou řadu. Je také zřejmé, že
některá ta základní podobenství opakoval s různými obměnami na
různých místech a při různých příležitostech. Právě souvislosti, se
kterými spojoval příslušné podobenství, měly vliv na jeho obměnu.
Nikdy však další alternativa neměnila celkový původní význam
podobenství.
Jedno z nejznámějších podobenství je o svěřených hřivnách,
ale jeho verse uvedená v Lukášovi (XIX, 11-27) připadala asi
vykladačům příliš krutá, takže místo ní obvykle užívají verse
Matoušovy (XXI, 14-30). Dojem krutosti budí však jen proto, že
není rozuměno ani tomu smyslu krutosti. Bývá zvykem vykládat z
podobenství jen tolik, nakolik souhlasí s neúplně pochopeným
smyslem Ježíšova učení. Ostatní prvky podobenství se potichu
obejdou. Toho není zapotřebí. Ani nebudí takový výklad důvěru.
Podobenství o hřivnách i s kontextem, odůvodňujícím, proč
bylo v této versi vyřčeno (podle Lukáše):
"Když ho poslouchali, připojil podobenství, protože byl blízko
Jeruzaléma a oni se domnívali, že Boží království se hned teď
zjeví. Řekl tedy: "Jakýsi urozený člověk odešel do daleké krajiny,
aby převzal království a aby se pak vrátil. Zavolal si proto deset
svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: "Těžte z nich,
dokud nepřijdu." Ale jeho občané ho nenáviděli a poslali za ním
poselstvo se vzkazem: "Nechceme, aby tenhle nad námi kraloval."

Když potom převzal království a vrátil se, přikázal zavolat ty
služebníky, kterým svěřil peníze, aby zvěděl, co který vytěžil.
Přišel tedy první a pravil: "Pane, tvoje hřivna vyzískala deset hřiven." I řekl mu: "Dobře, služebníku dobrý, protože jsi byl
věrný nad málem, budeš mít moc nad deseti městy." I přišel druhý
a pravil: "Pane, tvá hřivna vynesla pět hřiven." I tomuto řekl: "Také
ty buď nad pěti městy!" Přišel pak jiný a pravil: "Pane, zde je tvá
hřivna, měl jsem ji uloženu v šátku. Neboť jsem se tě bál, protože
jsi přísný člověk: bereš, co jsi nepoložil, a žneš, co jsi nezasil."
Řekne mu: "Z tvých úst tě soudím, špatný služebníku! Věděl jsi,
že jsem přísný člověk, a že beru, co jsem nepoložil, a žnu, co
jsem nezasil. Proč jsi neuložil mé peníze do směnárny? A já, až
bych přišel, vybral bych si je i s úrokem". I řekl okolostojícím:
"Odejměte mu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!" "Pravím vám: kdo má, tomu bude dáno, ale tomu, kdo nemá,
bude odňato i to, co má. A co se týče oněch mých nepřátel, kteří
nechtěli, abych nad nimi kraloval, přiveďte je sem a zabijte je
přede mnou!"
Kruté, co? Nedivme se, že se vykladači této versi vyhýbají,
protože si myslí, že je v rozporu s milosrdenstvím, které Ježíš
hlásal.
Je to také jedno z podobenství o království nebeském, proto
je nutno výklad vést na stejné úrovni, na které jsme si vyložili
předešlá. Mocný člověk je věčná část každého člověka, ve
skutečnosti jeho pravý vládce. Jenže v okamžiku našeho narození
na svět odchází z našeho vědomí "do daleké krajiny".
Většina lidí o tom vůbec neví, že má nějakou věčnou podstatu. Podobají se těm, kterým nebyly předány hřivny. Těch deset,
kterým "mocný člověk" předal hřivny, aby s nimi hospodařili, jsou
ti, kteří si uvědomují buď poznáním nebo vírou, že život je svěřená
hřivna, s níž mají hospodařit ne pro sebe, ale pro toho, od koho
pochází. Ježíš ví, že tento duševní postoj je nutný k tomu, aby
člověk mohl vnitřně růst. Je všeobecně známo, že člověk plně
rozvine své vlastnosti a schopnosti, je-li mu popřáno, aby nežil jen
pro sebe. Má-li však "hospodařit" pro někoho jiného, musí mít k
němu kladný poměr, musí mu na něm záležet. Ježíš ukázal na
svém symbolickém životě, že v první fázi od narození do třiceti let
byl oddán rodičům, jak praví Bible. Žil tedy nejen pro sebe, ale
také pro rodiče, z lásky k nim.
Tím naznačil, že kdo není schopen ani víry ve věčnou
podstatu svého života, ani nemá možnost si opatřit zkušenost, že
jeho život pochází z věčného života, může jaksi náhradně milovat

bližního, dnes bychom řekli: mít vztah ke společnosti, ve které žije,
a v krajním případě aspoň ke svým nejbližším příbuzným. Jde tu v
podstatě o to, aby nevlastnil svůj život, aby byl za něj vděčný
přinejmenším rodičům, nebo společnosti, z jejichž pracovních
výsledků žije a sám něco málo k nim přidal. V každém případě se
má docílit toho, aby nehospodařil se svým životem jako se svým,
nýbrž jako se svěřeným, poskytnutým někým druhým. Tento
duševní postoj k životu je žádoucí i pro společnost nevěřících lidí.
Lidé s tímto postojem jsou pro společnost nejužitečnější. Jde jim
vždy méně o sebe, více o věc, pro kterou žijí a jíž věnují větší část
svých sil.
Výrobní a společenské vztahy v moderní společnosti přímo
nutí člověka, aby byl ochoten co nejvíce poskytovat celku, aby se
pro ni značnou část svého života učil a zdokonaloval. Takové
poměry za dob Kristových neexistovaly. Proto jsme dnes blíže
tomu, co Ježíš nazývá královstvím Božím, a to bez ohledu na to,
zda vně věříme či nikoliv. Nejblíže je jak za dob Kristových, tak i
dnes, ke splnění zde naznačených požadavků, malé dítě. Ono si
rádo hraje s dětmi a ví dobře, že ke svým hrám se smí odebrat jen
s dovolením matčiným, která dokonce pro jeho hry vyhražuje čas.
Řekne mu třeba: "Vrať se brzy, musíš jíst!" Matka dovoluje, aby
dítě žilo chvíli bez ní, jen pro své hry, aby uprostřed nich zcela na
ni zapomnělo. Teprve hlad mu připomene, že slíbilo vrátit se k
jídlu. Jen pro tento hlas se vrací k matce. Matka mu věnovala čas
ke hrám, matka, ač ještě neviditelná, ho zve, aby se vrátil k ní.
Srovnejte si s podobenstvím o marnotratném synu, kdy on se
vrací do otcovského domu. Vzpomeňte na důtklivou připomínku
Ježíšovu, když mluvil o dětech: "Dokud nebudete jako jedno z
maličkých těchto, nevejdete do království Božího."
Tato připomínka má sice daleko širší význam, ale ukazuje,
že se máme zamyslet nad počínáním dítěte a vzít si z něho
poučení. Ono jde ještě správnou cestou, protože žije ve vědomí
závislosti na vůli matčině. S postupným dospíváním by si měl
člověk uvědomovat, že je ve všem závislý na svém pravém zdroji
života, na své věčné podstatě.
Ježíš však ukazuje, že ani tento postoj sám o sobě
nedostačuje. Jeden ze tří služebníků, kteří předkládali po návratu
knížete svěřené hřivny, nezískal pomocí svěřeného majetku nic.
Hřivnu uschoval v šátku. Nestačí tedy svůj život považovat za
svěřený, nýbrž je třeba z něho vytěžit něco více než pouhé
udržování jeho existence. Ježíš zřetelně ukazuje, že člověk může
jen nepatrně rozmnožit svěřenou hřivnu, že však i toto nepatrné
rozmnožení jej opravňuje doufat v nesmírně velkou odplatu, čili

řečeno srozumitelněji: Naznačeným způsobem hospodaření (že
svého života užíváme jako nástroje k hledání a nalezení širšího
jeho uplatnění) dostává se člověku vlády nad netušeným a nikdy
nepředpokládaným vnitřním bohatstvím, zde symbolisovaným
deseti nebo pěti městy. Člověk se prostě stává svědkem toho, co
vidí kolem sebe neustále. Z malého seménka roste velký strom, z
malého zárodku roste nový tvor, nový člověk, a vůbec nezáleží na
tom, zdali ví, jak se to může stát. Potřebuje žena rozumět všem
silám které způsobují růst zárodku v jejím těle? Nenaroste-li on
zcela zákonitě v ní nevědomé, jako v poučené? Je tomu bohužel
tak i v záporném smyslu. Z malého zárodku rakoviny vznikne
bujení v celém těle, které zničí celý živý lidský organismus.
Proč by tytéž zákony neměly platit ve vnitřním růstu? Ježíš
nám je odhaluje. Bylo by nerozumné, kdyby žena, která chce mít
dítě, si zoufala, že neví, jak v ní může růst? Stačí, když ví, jak se
tento zárodek zasadí a jak se má chovat, aby neporušila jeho růst,
nýbrž ho podporovala. Musí splňovat jen trpné podmínky. Ježíš
vlastně říká: Každý je schopen převzíti vládu nad deseti městy,
který z jedné hřivny dobude deset. Při čemž hřivna z hodnoty
města nepředstavuje vůbec nic. Přestaňme si říkat: "Vždyť já nevím, jak bych mohl z pomíjejícího života vydobýt nepomíjející
existenci". Ježíš vás ujišťuje, že toto nemá být předmětem vaší
starosti. Byla by to stejně pošetilá obava, jako obava těhotné ženy,
zdali bude umět v sobě vyvíjet zárodek. Nemůže učinit nic více,
než se seznámit se správnými podmínkami života těhotné ženy a
dodržovat je. Zcela tak vypadá celý vnitřní růst, jak jej navrhuje a
svým životem ukazuje Ježíš. Je to zvláštní směs vrcholné činnosti
(ve smyslu činnosti správné, tj. k vytčenému cíli vedoucí) a
moudré pasivity, která musí nastoupiti všude tam, kde se uvede
do pohybu nějaký přerodný proces. Ježíš Kristus poučuje o obojím
a přesně ukazuje, kdy užít jednoho, kdy druhého, kdy obou prvků
dohromady a v jakém poměru. O tom se se mnou přesvědčíte.
Právě rozebírané podobenství říká (ovšem kromě jiného,
neboť ono je také návodem pro správné využití dočasně působící
tzv. milosti, dále návodem k tomu, jak začít s odosobňováním
jehož míra přináší odpovídající míru poznání - za pět hřiven pět
měst atd.) mnoho o smyslu lidského života, který je
charakterisován pocitem oddělenosti od nesmrtelného základu.
Symbolicky řečeno: Očekává se od lidského života, jak se člověk
osvědčí, když nad sebou necítí vládu něčeho mocnějšího než je
sám. Přímo školsky je vysvětlen tento fakt v historii židovského
národa. Kdykoli zneužili svobody, která jim byla dána, dostali se
do područí někoho, kdo nebyl hoden jim vládnout, dokud

dobrovolně poslouchali své vyšší vedení, které jim jaksi zadalo
úkoly a odešlo. Napadá nám, že vývoj člověka má vést k jeho
vyšší a větší svobodě. Aby ji mohl zažívat, musí se napřed
osvědčit v malém, v drobné, chvilkové svobodě, jak je naznačena
v podobenství slovy, že kníže odešel do vzdálených krajin, nebo
jak jsme toho svědky při výchově dětí. Matka se nedívá, dítě se
musí osvědčit stejně dobře, jako kdyby se dívala. Ne-li, doplatí na
to. Velcí takovému neosvědčení říkají neomaleně "osud", čímž se
chtějí omluvit, nebo pouze dokazují, že nevědí, co učinili.
Během té relativní a přechodné svobody zde na světě může
člověk učinit také totéž, co vzkázali poddaní knížeti, že si nepřejí
jeho vlády. Výsledek takové vzpoury je obdobný s počínáním
služebníka, který nehospodařil se svěřenou hřivnou. Až se kníže
vrátí, dá je popravit, služebníku hřivnu odejme, což je totéž,
znamená-li hřivna život, který je člověku svěřen. Je kruté být
zbaven života, ve kterém jsme odmítli být poddáni věčnosti, tj.
odmítli jsme podřídit svůj život podmínkám, za nichž se přechází z
vědomé dočasnosti do vědomé věčnosti. Tato krutost je však
milosrdenstvím, jestliže špatně pochopený život nevede k dalšímu
pokroku a může být přesazen jinam, kde k němu opět povede.
Otázku přesazování života zde nebudeme řešit, protože přesahuje
jak rámec tohoto podobenství, tak i rámec našich vývojových
povinností. Jsme však neustále svědky rození dětí, což je právě
poslední fáze onoho přesazení. Růst v zemi (v matčině těle) a
zasazení do ní (oplodnění matky) jsou předešlé fáze, kterým ještě
jakž takž rozumíme. Všechno ostatní zůstává zatím zahaleno do
roušky tajemství, kterému však, jak je patrno z jeho učení a života,
Ježíš Kristus dokonale rozuměl.
Ještě zbývá vysvětlit význam příchodu knížete. Člověk má
klamný dojem, že je celý život ponechán sám sobě a poměrům,
které vládnou ve společnosti, v níž žije. Tomuto dojmu podlehne
jen proto, že je příliš zaujat svým životem, ať už odporem nebo
přizvukováním, ať činností nebo únavou z ní, ať myšlením či city.
V tomto smyslu se podobá dítěti zaujatém svou hrou, kterou se
úplně vyčerpá a usne. Přesto však v této hře mohou nastat přestávky způsobené nikoli vyčerpáním až do ztráty bdělého stavu, nýbrž např. úplným zklamáním. Člověku se na chvíli nebo na delší
dobu zjeví marnost dosavadního nebo budoucího počínání, člověk
se cítí neschopen pokračovat v dosavadním kursu, nebo se vidí
být na konci životní dráhy, nebo je přesvědčen že umře, je
zklamán v lásce, do které vložil veškerou svou naději. V takových
chvílích odstupuje od sama sebe, od všeho, co vytvořil, vzdává se
toho. To je vlastně moment, označený v podobenství předáním

hřiven zpět knížeti. Zajímavé je, že není třeba věřit v někoho,
komu se předávají dosavadní výsledky života, je jen zapotřebí,
aby člověk procházel krizí, v níž se bez výhrad vzdává plodů své
činnosti. Tak jakoby někdo přejímal někde na druhé straně
skutečnosti všechno, čeho se člověk vzdává a dával mu za to
novou záhadnou jistotu, o které nelze říci nic více, než že tu náhle
je a že pomůže člověku překonat krizi. Tento moment by měl
člověku prozradit, že je věčnou bytostí, že ona věčná jeho stránka
není postřehnutelná jen proto, že se díváme, čili že svou
pozornost upíráme někam jinam, směrem od ní pryč, ke svým
hrám mysli, které ustavičně začínají a končí, a tím
rozkouskovávají celý život, celé bdělé vědomí do tak malých částí,
že je zbavuje veškeré síly, kterou lze proniknout ke zdroji lidského
vědomí. Rozdíl oproti podobenství je v tom, že tam se všechno líčí
definitivně jako konečné vyúčtování, kdežto čím nepatrnější
odvrácení od proměnlivé hry života u člověka nastane, tím
nepatrnější je i odměna, o níž se v podobenství praví. S tím
podobenství počítá. Proto se tam praví, že za pět hřiven náleží pět
měst, za deset zase deset měst. Moudrému stačilo napovědět dva
či tři případy, aby si uvědomil, že odezva na odstup od činnosti má
nejrůznější stupně. Na nejnižším stupni se dostavuje nová síla k
další činnosti, nové odhodlání znovu se vrhnout do boje, který
předtím člověku připadal jako úplně ztracený. Ne nejvyšším stupni
se dostavuje vědomí zdroje této útěšné síly, a zase i v tomto
vědomí jsou velké projevové rozdíly. Člověku uvěřivšímu v Boha
nebo v nějakou vyšší vládnoucí bytost začne být jasno, že on sám
je nesmrtelný, začne se o tom přesvědčovat ohromujícím pocitem
sounáležitosti s nesmírně obsáhlým vědomím, které se při dalších
vstupech neustále rozšiřuje. Proto katolická teologie tento vstup
mohla příhodně nazvat "dilatatio mentis" - rozšiřování mysli, a to v
různých stupních. Věřícímu člověku se třeba zjeví Ježíš nebo
nějaký světec, k němuž se obracel ve svých modlitbách, a předá
mu jistotu, o níž je výše zmínka. Tato transformace věčného
vědomí v osobní tvar představuje konkrétně míru omezení
pomoci, která přichází z věčného vědomí, jež není nikde mimo
člověka. Člověk věřící v nebe dokáže prostě transponovat vstup
vyššího vědomí do běžného lidského vědomí na sestup světce s
nebe, dovede promítnout bezprostorový jev do prostoru, čímž si
ho zpřístupňuje a tím ho snáze vstřebává. Nejde o nic jiného a o
nic více, než o sladký obal léčivé pilulky. Bližší vysvětlení této
transposice by bylo velmi zajímavé, ale do rámce výkladu tohoto
podobenství nepatří.
Nyní už víme, co je pět nebo deset měst; ještě nevíme, co
znamená hřivna v šátku a příslušný trest. Výklad je jednoduchý.

Nestačí pochopit výzvu, že máme hospodařit s hřivnou jako s
něčím, co není naše, nýbrž je nutno s ní hospodařit. Proto nám
byla svěřena. Je trestuhodné si ji schovat. To je základní nevyužití
možností, které nám poskytuje život. Dokud jsme nevěděli, že tyto
možnosti tu jsou, neproviňovali jsme se, ale víme-li o nich, nemáme výmluv, proč je využíváme. Minimálně bychom měli předat
hřivnu někomu, o němž můžeme předpokládat, že z ní něco, třeba
jen málo vytěží (úroky). To činím i já, když vám tyto věci vykládám.
Vy mne zbavujete té nejhorší viny. Vám předávám hřivnu k
hospodaření, vám tedy za to náleží můj upřímný dík. Nejsem-li
schopen ničeho více, než předat hřivnu, zbavili jste mne nejhoršího trestu. Zbývá otázka, zda jste těmi, kdo si pomocí hřivny
vydělají aspoň ty úroky.
Nabízí se ještě několik správných výkladů této poslední části
podobenství. O jednom z nich jsem zde ani jinde nic neřekl, jen
jsem naznačil, že na spodní hranici dobrých řešení, kterou Ježíš
označil slovy "proč jsi neuložil mé peníze do směnárny?" stojí
řešení, které spočívá v tom, že člověk vloží svůj život do rukou
někoho jiného, obdobně jako dítě vkládá svůj život do rukou
matčiných. To znamená, že se dá někým vést (směnárníkem), kdo
umí proměňovat jedinou hřivnu tak, že z ní vytěží jak pro sebe, tak
pro toho, kdo mu ji svěřil. Důležité je, aby vůdce byl moudřejší než
vedený v obdobném poměru zkušeností matky a dítěte, aby vůdci
záleželo na vedeném, aby sám praktikoval, co jinému nabízí a byl
ochoten aspoň část rizika cesty a vývoje přenést sám na sebe,
právě jako směnárník přejímá odpovědnost za peníze mu
svěřené. Ze strany vedeného pak je zapotřebí důvěry ve vedení,
která se jeví tím, že ponechává svěřené statky v rukou vůdce, že
se zříká užívat jich pro sebe. Přesně tak, jak naznačuje
podobenství. Domyslete si je sami do všech podrobností a zjistíte,
že toto řešení je pro vedeného velmi nesnadné a velmi náročné. V
křesťanství se plně praktikuje jen v klášterech, kde se mnich snaží
o dosažení věčného cíle za pomoci představeného kláštera.
Totalitní režimy všech druhů vykonávají funkci takového vůdce a
jejich oprávnění je dáno tím, že lidé přestávají sloužit věčnému cíli,
a proto mají jiní právo od nich chtít, aby museli sloužit cílům
časným i proti své vůli, aby linie vývoje u nich nebyla příliš
porušena. Sv. Pavel dobře věděl, že vlády všeho druhu na této
zemi pocházejí tímto zvláštním způsobem od Boha, tj. slouží, ať o
tom vědí či nikoliv, vývoji jedince. Proto Ježíš mohl klidně radit:
"Dávejte Bohu, co je božího, a císaři, co je císařovo". Ukazuji na
tyto věci jen proto, abyste nahlédli na dalekosáhlou souvislost
jednoho jediného podobenství s celým učením Kristovým a na
podivuhodnou jeho jednotu.

"Odejměte mu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!"
Člověk, který správným hospodařením s hřivnou získal další
- a tomuto hospodaření se budeme učit v průběhu tohoto spisu, v
tomto podobenství není o něm zmínky - takový člověk shledává,
že mu všichni slouží, kdo přicházejí o hřivny jim svěřené. Nežádá
si jejich služeb, ani oni nemají v úmyslu mu sloužit, přesto však tak
činí způsobem tak znamenitým, že při zpětném pohledu na své
úspěchy si musí přiznat, že byly způsobeny z větší části tím co mu
bylo přidáno, než tím, co sám získal. Podobenství skromně praví,
že je tu poměr 1 : 10. Ježíš ani neměl jiného úmyslu, než aby
ukázal, že dobře hospodařícímu náleží veškerá podpora a že ji také dostane. Dlouho jsem si myslel, že při této pomoci, kterou jsem
všude pozoroval, jde o sérii zázraků, než jsem si počal uvědomovat, že jde o sérii souvislostí, které začnou fungovat už
tehdy, když jim člověk ještě nerozumí. My totiž vycházíme v posuzování svých záležitostí z naprosto chybného předpokladu, že
jsme naprosto oddělenými bytostmi jeden od druhého. Od tohoto
předsudku nebo pověry nám bohužel nepomáhá ani naše
vzrůstající závislost na společenské výrobě a na společenském
zřízení. Kolik dříve záleželo lidem jedné krajiny na tom, co se děje
ve vedlejším kraji? Cítili se odděleni, vzájemně si nepomáhali.
Dnes nám nemůže být lhostejné, zda je mír nebo válka na opačné
straně zeměkoule, jaké tam vládnou hospodářské a politické
poměry atd. Věřím proto, že se vlivem nutnosti naučíme chápat
lépe i vztahy mezi jednotlivci a že se potom smíříme i s tím, že
vynikajícím jednotlivcům musí být společností poskytovány
jedinečné podmínky, neboť je to v zájmu všech ostatních. Tohle
Ježíš poznával a přednesl jako zdánlivě nepochopitelný druh
spravedlivosti.
Obdobně nepochopitelné je milosrdenství, které Ježíš uvádí
na konci podobenství myšlenkou, že mají být před knížete
předvedeni jeho nepřátelé, kteří nechtěli, aby jim vládl a mají být
před ním popraveni. Důležité je, že poprava se má provést za jeho
přítomnosti.
Víme z vyprávění mnoha lidí, kteří už umírali, ale pak se
přece jen zase vrátili do života, například byli někým zachráněni,
když se topili, že v některých případech prožívali v okamžiku
umírání celý svůj život. Dovedu vysvětlit, ve kterých případech se
tak děje. Tento výklad sem však nepatří. Dá se však z tohoto
pochopení příčin takové rekapitulace života usuzovat, že v okamžiku definitivní fyzické smrti zákonitě dochází nejen k odvíjení
prožitého života z paměti ukryté v mozkové kůře, ale i k jakési
syntéze, kterou ve vykládaném podobenství Ježíš přirovnává k

soudu. Mluví však jen o jediném následku takového soudu, o
popravě těch, kteří si nepřáli, aby jim vládl kníže.
Vysvětlení je jednoduché. Je-li někdo popraven, ztratí
definitivně vědomí, nemůže dále vědomě žít. Tak podle vysvětlení
Ježíšova končí život člověka, který dával přednost vládě svého
zevního vědomí před vládou věčného vědomí. Ježíš, který měl
zkušenost s vyšší obdobou fyzické smrti, nám prozradil, že soud
se děje před tváří knížete, tedy za chvilkového průniku věčného
vědomí do vědomí časného k zevního, za konfrontace
bezčasového s časovým. Člověk se diví, jak jednoduchým
obrazem se dá vystihnout průběh proměn ve vědomí umírajícího
člověka. Obraz platí dokonce i pro jiné druhy umírání, např.
strachem, blahem atd.
Výklad se dá shrnout takto: Ježíš se dovedl podívat na lidský život jako na něco svěřeného, propůjčeného. Takový pohled
má každý, kdo se dostal za hranice času. Od něho bychom se
dověděli totéž, co od Ježíše. Nemá-li někdo vůbec příležitost se
dovědět, že život, který prožívá, je mu propůjčen, že jen zdánlivě
nad ním nic a nikdo nevládne, aspoň by se neměl navždy zříkat
průniku věčného do svého vědomí a života, neměl by zůstávat jen
a jen u "své" hry na věčný život, na "svou" vládu, jedině na "svou"
vůli. Má tisíce možností, které se mu nabízejí, aby tak neučinil.
Nejvýznamnější z nich vyjádřil Ježíš slovy: "Miluj svého bližního
jako sebe". Kdyby toto uskutečnil, přestal by si hrát na samovládce, přestal by přednostně sloužit sobě. Pak by nezažil popravu
svých sobeckých ideálů už během života a konečně zrušení oné
domnělé svobody, s níž si tu žil na světě, a to v okamžiku smrti.
Ti pak, kteří vědomě hospodaří se svým životem, nebo
aspoň s něčím v jeho rámci, jako se svěřeným, mají cítit
odpovědnost za svěřené a mají se svěřeným životem hospodařit
aktivně, činně, nejen jej uchovávat a udržovat. Pouhé uchovávání
života, a v malém jakékoli přednosti, kterou člověk získá během
svého vývoje a je si toho zisku vědom, odsuzuje člověka jen k
tomu, že svůj život předá jinému, jako by mu byl vzatý a dopadne
podobně jako popravený.
Krutost podobenství vystihuje krutost života na zemi. Každý,
kdo zde žije, musí se jednoho dne rozloučit se svým provizoriem a
živořením, na něž si zvykl a které považuje za vrchol lidských
možností. Proto Ježíš ukazuje, že člověk se má naučit hospodařit
se životem a se vším, co v něm disponuje, jako s něčím
svěřeným. I kdyby nevěřil na původ života od Boha, nýbrž od lidí, i
kdyby si myslel, že život a vzdělání s možností se vyžít mu

poskytují jen jedinci a s nimi jaksi rámcově lidská společnost,
doplňovaná jistým společenstvím s přírodou a jejími zákony, kdyby
byl tomu všemu za svůj život vděčen, a pro to vše a pro ty všechny
žil, provedl by experiment, na jehož konci a v určité jeho fázi by se
přesvědčil, že je mu mnohokrát více přidáno nečekaným
způsobem.
Následovat odkud kam
Anthropolog nikdy nedá uspokojující odpověď na otázku,
odkud přicházíme, a tím méně, kam spějeme, pokud bude
sledovat jen vývojovou řadu živočichů až po člověka, pokud si
neuvědomí, že vedle vývoje živočišného těla probíhá i vývoj
vědomí, a pokud nepřizná, že změny tělesné jsou způsobovány
převážně změnami ve vědomí, nebo, ještě lépe řečeno, jeho
dynamickým charakterem. Ono jako by někam mířilo, jako by
toužilo po dokonalejším projevu, a tak si vynucuje i nové formy
života, které by dokázaly být nositelem tohoto vývojového principu.
Ježíš Kristus byl zřejmě takovým někým, kdo si byl vědom
role vědomí v lidském těle. V záznamu o jeho životě se nám
dokonce zachovaly dosti podrobné zprávy o tom, k jakým
proměnám postupně docházelo v jeho vlastním vědomí a kam tyto
proměny vedly. Dokážeme-li vidět v zápisu o nich pouhý jejich
symbol nebo dozvuk v těle a v povrchovém vědomí, a budeme-li
pátrat pomocí obdobných zkušeností u mnoha výjimečně
disponovaných lidí po jejich smyslu, dobereme se rozumného
jejich výkladu.
Ježíš Kristus o sobě řekl: "Od Boha jdu a k Bohu se vracím"
a vyzval nás, abychom ho následovali. Jestli se nemýlil a jestli se
našli lidé, kteří ho následovali, pak můžeme říci, že i my od Boha
přicházíme a k Bohu se vracíme.
Bude nám všeobecně vadit pojem Bůh, ať jsme věřící či
nevěřící, pro jeho mlhavost. Mohli bychom si pomoci z této
těžkosti pojmem vědomí, o jehož existenci všichni víme. Ježíš
vlastně prohlásil, že jeho vědomí se vyvinulo z nějakého věčného
základního vědomí a do tohoto vědomí má zase dospět právě tak,
za pomoci těchže prostředků, na které ukázal a pomocí nichž i on
sám se dostal k témuž cíli.
Jistě bychom si přáli, aby člověk jednou nalezl pevný bod,
třeba nějaký základ vědomí, ze kterého všechno jeho vědomí
vyvěrá. Možná, že by bylo dokonce velmi užitečné, pro celé
lidstvo, kdyby se aspoň přiblížilo k tomuto základu. Ježíš Kristus

totiž tvrdí, že tento základ je společný všem lidem. Nazývá ho
Otcem, a to Otcem svým i nás všech. Říká, že je zajedno s Ním a
přeje si, abychom i my se s Ním vědomě spojili už zde na zemi.
Slibuje si od tohoto spojení sbratření všech lidí. Tím bychom
poznali, že svým základem vědomí jsme všichni bratři, že jsme
dokonce touto jedinou nedílnou podstatou svého vědomí jednou
jedinou existencí. Za takových okolností a za takového poznání
pak bude možno milovat bližního jako sebe, bude možno odzbrojit
v malém i ve velkém. Nepochybuji, že kdyby se našlo takové
základní pojítko mezi lidmi, že by se vyřešily všechny politické i
sociální problémy velmi rychle a ku prospěchu všech.
Ježíš však mluví o tomto pojítku nikoliv jako o věčném
základu vědomí, nýbrž jako o Bohu Otci. Církev pak pečlivě
prostudovala Nový zákon a předložila křesťanům k věření dogma
o trojjediném Bohu: Otci, Synu i Duchu svatém. Dogma se
bohužel nevykládá, pouze se stává nařízeným obsahem víry,
protože podle názoru nařizující instituce je naprosto nutné
vycházet z určitých axiomů, obdobně jako v geometrii, aby se
zajistila jednota soustavy myšlení, postavená na nich.
Je však už na čase pokročit o krok dále. Kdo zjistil, že
všechno, co Ježíš hlásal, není zanedbatelné haraburdí, patřící
nanejvýš do veteše, nýbrž pravda zahalená do nám zatím nebo již
nepochopitelného hávu, dokonce pravda velmi užitečná, ten
nebude ani na chvíli váhat a bude se snažit, aby odhalil lehký
závoj symbolů a našel pod nimi vodítko přístupné dnešnímu
člověku. O to se nyní pokusíme.
V Novém zákoně se dosti mluví o funkci Trojice. Při bližším
studiu funkční závislosti tří složek trojjediného Boha poučujeme se
dost všestranně o dalších úkolech základního vědomí v člověku
od chvíle, kdy člověk překročí určitou běžnou mez uvědomovací.
Při tom všem musíme ovšem stanovit také jeden axiom:
Ježíš Kristus si přál vyvést lidi ze stavu vědomí, ve kterém žili, do
vyššího stavu vědomí a to až k nejzazší možné jeho mezi.
Není to axiom v běžném slova smyslu, neboť z Ježíšova
jednání je patrno, že se o to snažil. Nezáleží na tom, že všechny
pojmy, týkající se duševního života člověka, odíval do
náboženského roucha tak, jak si to žádal tehdejší způsob myšlení
a snažení. Zkrátka, šel si pro člověka tam, kde byl. Pro tento fakt
musíme mít všestranné pochopení, jinak máme Ježíši mylně za
zlé, že jednal a vyjadřoval se právě svým způsobem, nebo
dokonce jeho učení považujeme na překonané, zatímco ve
skutečnosti je objevitelem a hlasatelem rozšířeného vědomí

daleko za hranicemi jak tehdejšího, tak i nynějšího stavu lidského
vědomí.
Kdo si nepřeje více poznávat a snáze poznávat svět kolem
sebe a v sobě, ten ovšem udělá dobře, když v této chvíli tuto knihu
odloží. Je psána jen pro lidi zvídavé, jen pro onen předvoj lidstva,
od něhož si slibujeme záchranu lidského rodu ve chvíli, kdy je pro
lidský druh krajně nebezpečné setrvávat na dosažené úrovni
vědomí, a to především proto, že ona neodpovídá společenským a
politickým poměrům, ve kterých se lidstvo ocitlo a které budou
stále komplikovanější s přirůstajícím počtem lidí a se zhušťováním
myšlenkové komunikační sítě. Dnes daleko více a snáze
ovlivňujeme myšlenkově jeden druhého, a proto tolik záleží na
tom, na jaké úrovni poznání a uvědomění se ovlivňujeme.
Ježíšova slova pro nás pozbudou až tehdy významu, až se
dostaneme nad úroveň jednání a myšlení, kterou už tehdy
považoval právem za kritickou. Od té doby se situace lidstva ještě
více vyhrotila.
Pusťme se do rozboru. Pán Ježíš praví, že přebírá své
učedníky od Otce a vede je dále. Nebyli to výjimeční lidé, naopak
lidé prostí, většinou rybáři. Také všichni nebyli stejně dobří a
stejně ochotni přijmout jeho učení bez výhrad. Na dolním okraji
přijatelnosti stál Jidáš, který Ježíše zradil a prodal za nepatrný
peníz. Tím je symbolicky podán důkaz, jak málo si vážil svého
Mistra. Někde uprostřed byl Tomáš, který nevěřil, dokud se nepřesvědčil, Petr, který zapřel veřejně Ježíše, byl poněkud dále, a
patrně nejvyspělejším byl Jan - miláček Páně, který také jediný
nezemřel násilnou smrtí. Dá se předpokládat, že v tomto výběru
Ježíšovu byl záměr. Kromě jiného nám chtěl ukázat, že nešlo o
výjimečné lidi, že každý z nás může stejně jako těch dvanáct přejít
z rukou Otcových do rukou Synových. Záleží především na naší
vůli, chceme-li se stát jeho žáky.
Pak ovšem Ježíš okamžitě klade další tvrdé požadavky, o
kterých bude později řeč. Bohatý mládenec, který je ochoten
následovat Ježíše, byl by jím přijat, kdyby byl přestal lpět na svém
bohatství. Zločinec na kříži je vzat na milost, žena špatné pověsti
Maří Magdalena, jen proto, že se chtěla stát jinou. Minulost nebyla
rozhodující v tom smyslu, že by znemožňovala vstup do vyššího
stupně vědomí.
Všechno nasvědčuje tomu, že následování Ježíše Krista je
určeno pro nás pro všechny, řečeno nábožensky: dosud jsme
všichni v rukou Otcových a Ježíš si přál, abychom přešli do jeho
rukou a z nich do vlivu Ducha svatého. Tak v různých situacích

ukázal vzestup člověka ze stavu nynějšího, do budoucího, daleko
vznešenějšího a žádoucnějšího.
Co znamená být v rukou Otcových, o tom se podrobně
dovídáme ze Starého zákona. Ježíš rozlišuje být jedno s Otcem a
být v rukou Otcových. O sobě pravil: "Já a Otec jedno jsme," a to
po vstupu do Jordánu, kde byl pokřtěn, a před vstupem na kříž,
kde zemřel potupnou smrtí. Tento stav vědomí mu nedovoloval
někomu škodit, naopak mu přispěl k nejradikálnější revizi příkazů
a zákazů určených pro lidi tvrdého srdce. Doslova řekl kromě
jiného:
"Slyšeli jste, že bylo řečeno: oko za oko a zub za zub. Ale já
vám pravím: Neodpírejte zlému." (Mat. V, 38-39
Nepředstavoval si však, že napraví lidi vydáním dalších
příkazů a zákazů, nýbrž tím, že ukáže cestu, na níž by člověk
nabyl sílu stát se lepším a poznalejším.
Čteme-li Starý zákon, nevycházíme z údivu, jakým
způsobem Otec držel své děti ve svých rukou. Na jedné straně jim
dával dopodrobna vypracované směrnice pro život, na druhé
straně trpěl, aby vedoucí myslitelé a státníci té doby téměř
beztrestně a ve velkém tyto příkazy překračovali. Měřilo se tu
dvojím loktem? Nebo míra svobody je dána vyspělostí člověka?
Kdybychom si pečlivě přečetli všechny ty události kolem
židovského národa a jeho vůdců, došli bychom k jednoznačnému
závěru: toto druhé je pravda, avšak ocitne-li se někdo na vyšším
vývojovém stupni, musí se podrobit zákonitostem tohoto stupně,
které by nebyl schopen plnit člověk bez poznání příslušejícího
tomu stupni. Od Abrahama např. Hospodin požadoval, aby byl bez
reptání ochoten obětovat Mu svého prvorozeného syna, od Joba
ještě daleko více.
Zvíře, pokud není zkaženo člověkem, řídí se svými instinkty
a svým způsobem neomylně zařizuje své věci úměrně svému
druhu. Tak je třeba rozumět onomu "být v rukou Otcových".
Člověk už ztratil schopnost neomylně se řídit instinkty, ani by s
nimi pro daleko větší rozmanitost svého života nevystačil. Proto si
sám stanoví celou řadu předpisů, zákonů a doporučení, podrobuje
se určitému vzdělání a výchově, aby ve společnosti, ve které žije,
nebyl na obtíž, nýbrž byl jí prospěšný. Společnosti nezbývá nic
jiného, než trestat přestupky proti danému řádu.
Člověk, který už pozbyl instinkty a nemůže se jimi řídit a
ještě nenabyl vědomí vyšší zákonitosti, je, nábožensky vyjádřeno,
v rukou Otcových tak, jako zvíře. Kdyby si sám nevytvořil nějaký
řád, platilo by pro něj totéž, co pro zvíře. Silnější by zabíjel

slabšího, jako se děje v přírodě. Tam také platí zákon "oko za oko,
zub za zub".
Ježíš z vůle Otcovy chtěl člověka povznášet z tohoto
přírodního stavu, jemuž člověk odrostl, avšak z něhož se dodnes
nevymanil. Jsme svědky sami pro sebe toho, do jaké míry jsme
ještě zvířaty, a to už je málo. Proto poselství Ježíšovo je tolik
potřebné.
Na běžném Židovi se chtělo, aby aspoň plnil Zákon. Ten pak
představoval minimum - ačkoliv byl tak strohý - bez něhož nebylo
možno jít dál. Ježíš ani jeho učedníci neopomněli říci, že bohužel
z plnění Zákona, rozuměj Starého zákona, nikdo nemůže být
ospravedlněn v tom smyslu, jak si Ježíš toto ospravedlnění
představoval.
Plnit Starý zákon neznamenalo jen řídit se celou řadou
mravních příkazů, nýbrž i po všech stránkách uměle stylizovat celý
lidský život. Kolik tam bylo předpisů o tom, co se má a co se nemá
jíst apod. To nebyly mravní příkazy, to byla stylizace života.
Lidskému životu se měl vtisknout zcela vyhraněný styl, charakter,
jímž se měl lišit život člověka jsoucího v rukou Otových, od života
ostatních lidí. Odhlédneme-li od nabízejícího se výkladu o
příčinách vzniku takových příkazů - potřeba zachovat národní
pospolitost Židů v moři jiných, mocnějších národů, potřeba, kterou
jistě měli na mysli pisatelé starozákonních předpisů - dostáváme
se k výkladu daleko důležitějších příčin vzniku a existence oněch
příkazů. Byly tu nalezeny prostředky, jimiž se měl člověk dostat
nad běžné rozptylující starosti, a při všem jednání a konání měl
upínat svou mysl k Otci. Ten měl pomocí těch nesčíslných příkazů
vést každý jeho krok. Ukazovalo se tu v plné šíři a na určité úrovni
náročnost života vedeného nikoliv za účelem osobního uspokojení
lidských choutek, nýbrž za cílem, který by zaručeně každému
unikl, kdyby svůj život nestylizoval podle příkazů, které považoval
za pocházející z věčnosti. Sledujeme-li výsledky takové stylizace
života u Židů, vidíme, že v řadě případů vedla k poznávání
vyššího, širšího vědomí, přesahujícího rámec lidského života.
Nazývali ho Otcem, protože jim nemohlo uniknout, že z tohoto
širšího, základního vědomí je odvozeno lidské vědomí. Pojem
Otec představoval zdroj života, bez něhož by se vědomě nedalo
žít. To byly velmi cenné zkušenosti. Většina lidí však ani tehdy
tohoto uvědomění si základu svého bytí nedosáhla. Nepřestali být
úzce osobní, nevyšli nikdy z úzce a odděleně osobního života. Pro
ně se musel razit pojem Otec jako pojem osobnosti, jako pojem
vyšší bytosti.

I Ježíš předpokládal, že tato výchova k osobně pojímanému
Bohu nemůže být z lidské mysli vymazána bez hodnotnější
náhražky dosazené a místo osobního Boha. Proto osobně vedl
své apoštoly tak dlouho, dokud se nesmířili s faktem, že jako
osobní vůdce, chcete-li, jako osobní Bůh, musí je opustit, aby v
nich mohl nastoupit Duch svatý, který nemá tvaru, není osobností
ani v nejnepatrnější míře, nýbrž je poznáním skutečnosti,
poznáním tak vznešeným, že nikdo, kdo se dává něčím osobním
vést, nemůže mít ani tušení, co všechno je za osobností jak
lidskou, tak božskou. Ježíš řekl apoštolům, že kdyby neodešel, že
by jim nemohl poslat onoho Ducha Utěšitele, který jim dá poznat
všechno, co při Ježíši nemohli poznat a pochopit.
Ježíš Kristus se už nespokojoval s pouhou stylizací života
jako s prostředkem k nabytí vyššího stupně poznání. Nestačilo
mu, že bohatý mladík plnil všechna přikázání od mládí. Ježíš učil
odosobnění jako hlavnímu a nejdůležitějšímu prostředku k nabytí
vědomí nesmrtelnosti. Od bohatého mladíka chtěl další dvě
rozhodnutí: aby rozdal své jmění chudým a opustil dosavadní,
jemu vyhovující způsob života, čili aby osobně následoval Ježíše.
Kdo jste četli Starý zákon, víte dobře, že požadavek odosobnění
vůbec neplnila většina duchovních vůdců židovského národa,
začínajíc moudrým Šalamounem a končíc chytrým Davidem.
Abraham byl vyzkoušen v odosobnění (oběť syna Izáka), a tím se
stal patriarchou židovského národa. Ukázal totiž na vyšší vývojový
stupeň. Od něho už vede přímá cesta k Synovi, který potom z
odosobnění učinil ústřední myšlenku svého učení.
S učením Ježíše Krista se seznámíme podrobněji jako s
metodou, nikoliv jako s pouhou historií, i když je jasno, že on svůj
život stylizoval tak, aby z něho byla patrna jak metoda odosobnění, tak i stupně poznání, jimiž je nutno projít. O vědomé stylizaci
jeho života můžeme mluvit proto, že vždycky, když se s ním mělo
stát něco, co nebylo v jeho programu, unikl, a naopak se
vystavoval i tomu nejnepříjemnějšímu, bylo-li to v jeho programu
odosobnění. Jasně ukázal, že by se nemusel dát umučit a
popravit, avšak poskytl Jidášovi při poslední večeři sílu k tomu,
aby rozjel program nejvyššího odosobnění.
Být v rukou Synových tedy znamená: dát se vést k
postupnému odosobnění a k postupnému poznávání za hranice
běžné zkušenosti, zprostředkované smysly a rozumem. Náročnost
tohoto programu nespočívá ani tolik v těžko splnitelných úkolech,
jako spíše v odvážných a nekompromisních rozhodnutích. Opustit
sama sebe v tom nejširším slova smyslu, je velmi závažné. Ježíš
však ukázal, že všechno ostatní je už daleko snazší, protože pak

on sám se ujímá každého, kdo se rozhodl ho následovat.
Vysvětlíme si později, jak to platí dodnes.
Netřeba snad opakovat, že příkaz Ježíšův bohatému
mladíkovi nutno považovat za symbol celkového požadavku
Ježíšova odosobnit se. Vzdát se bohatství by bylo jednak
nedostačující, jednak zbytečné kdyby se neplnil celý
odosobňovací program, který lze pochopit teprve ze symboliky
celého Ježíšova života. Ten byl vědomě stylizován tak, aby nic
podstatného, co člověk sám má podstoupit, nebylo opomenuto.
Netřeba říkat, že doslovné a přímočaré opakování symboliky
Ježíšova života by vedlo k nesmyslnému trýznění. Symboly se
musí rozluštit a pak se podle nich řídit. Je třeba najít v nich
obecně naznačenou cestu. Mají stejný význam jako obecná čísla
v matematice. To jsou symboly, za které možno dosadit konkretní
přirozená čísla. Na nás je, abychom také za obecný vzorec
Ježíšova života dokázali dosadit svůj přirozený lidský život a řešit
jej postupně tak, aby vyšel nový věčný život, žitý ve věčnosti už
zde na zemi. K tomu je třeba splnit dvě Ježíšem symbolicky
vyjádřené zásady:
1. nezemře-li semeno, nevydá plody,
2. nenarodíš-li se znovu, nevejdeš do království nebeského.
Osvětlení těchto dvou základních symbolů bude hlavním
předmětem našeho budoucího výkladu. Předběžně lze říci jen
tolik, že nedochází-li k současnému, vzájemně úměrnému umírání
a znovuzrozování, nastávají velké těžkosti vyplývající z této
nerovnováhy, které mohou mít za následek úplné ztroskotání na
cestě. Zmíněné umírání i znovuzrození mají probíhat na duševní
úrovni, hmotné projevy jejich postupu jsou nepodstatné a nemusí
se vůbec vyskytovat nebo nemusí být nezasvěcenému patrny.
Obojí, jak smrt, tak znovuzrození jsou pouhými, i když
nepostradatelnými a ničím nenahraditelnými prostředky k
dosažení cíle - vstupu do království nebeského, rozuměj
nesymbolicky: vstupu do vědomého věčného života zde na zemi
během pomíjejícího pozemského života, vstupu, který musí být,
má-li být úspěšný, proveden tak, aby nastal dříve, než člověk
hmotně zemře. To je odhalené následování Ježíše Krista do
neosobního života v Ducha svatém, nesymbolicky řečeno: do takového stavu poznání, ve kterém kromě jiného neděláme a
necítíme rozdílu mezi sebou a ostatními lidmi, takže můžeme
beze zbytku splnit Ježíšův příkaz číslo jedna: "Miluj svého bližního
jako sebe!" Abychom mohli něco podobného splnit, k tomu je
ovšem třeba nečinit rozdíl mezi sebou a ostatními lidmi. Toto

nerozlišování ovšem může být jedině výsledkem poznávání a
zažívání vnitřní jednoty všech lidí.
Z uvedeného jednoho z mnoha následků zavedení
neosobního života a nadosobního poznání je zřejmé, jak špatně
se tomuto nejvznešenějšímu a nejrozvinutějšímu způsobu života
rozumí. Není v něm obsaženo přehlížení čehokoliv osobního,
nýbrž především jeho obsahem je porozumění všem méně
rozvinutým formám života, tedy i lidskému životu se všemi jeho
projevy; jeho obsahem je dále soustavně prožívaná vděčnost za
všechny nižší projevy života, které se potom jeví jako stupně
žebříku, bez něhož by prostě nebylo možno vystoupit výše, a tudíž
je nutno je hájit, podporovat z pozice poznání jejich relativní
důležitosti. Ježíš Kristus nemohl důrazněji vysvětlit, než svými
zázraky, při nichž křísil mrtvé, kromě jiných i svého osobního
přítele Lazara, a léčil nemocné, jak si představuje život
sjednoceného lidského vědomí s oním vyšším vědomím, v němž
především padají přehrady mezi všemi živoucími bytostmi, mezi
přáteli a nepřáteli, mezi dobrými a špatnými.
Z této posice mohl vznést otázku "Kdo je dobrý?" Vpravdě
dobrý bude jen ten, který se zbavil onoho osobního života,
představovaného pocitem oddělenosti jednoho od druhého a také
ovšem od věčného základu lidské bytosti. Takoví lidé byli a budou
vždy největším požehnáním pro lidský rod.
Usuďte sami z následujícího rozboru Ježíšova života, zda
dnes lze a jak lze následovat Krista. O účelnosti takového, řekl
bych komplexního následování Krista, jaké zde budu vysvětlovat,
se budete moci postupně přesvědčovat podle ovoce, které ono
následování ponese.

Východisko
Máme-li se naučit následovat Krista, nemusíme nic sami
vymýšlet, musíme jen porozumět tomu, co Ježíš řekl a činil a ještě
lépe obojímu současně, jaksi v kontextu.
Jen bychom si měli uvědomit, že rady Ježíšovy se dají uplatnit jen v životě člověka, který není spokojen s dosavadní úrovní
života. Ježíš se na nikoho jiného nezlobil, než na farizeje, penězoměnce a kupce v chrámu a zaplakal nad Jeruzalémem, který
nechtěl slyšet jeho poselství. I v tom je vidět jasný symbol. Život
člověka, který je spokojen sám se sebou, který si myslí, že jedná
správně a že se na jeho životě nemá a nedá nic změnit k lepšímu,

takový život není východiskem k pokroku, který hlásá Ježíš. Tento
lidem doporučuje pomlouvat Ježíše, snižovat jeho význam,
pochybovat o jeho existenci, považovat ho nikoliv za hlasatele
pokroku, nýbrž tmářství a zpátečnictví. Dají-li na tuto radu, uklidní
své svědomí a zůstanou buď trčet na místě, nebo budou pracně
hledat pokrok někde jinde. Ještě další druh lidí s úspěchem
odolává volání Ježíšovu. Všichni malomyslní, roztěkaní a vytrvale
tvrdící, že jsou tak bídnými hříšníky, že nemohou vůbec pomýšlet
na tak vznešenou cestu. Na jejich adresu je třeba říci, že Ježíš
přišel právě pro ně, že nezáleží na tom, v jakém jsou toho času
stavu, nýbrž zda se odváží z něho vyjít.
Výhodou cesty Kristovy je, že odvážné a upřímné
rozhodnutí, okamžitě uskutečněná, přenesou člověka jinam, než
kde předtím byl, takže je ihned schopen něčeho, na co předtím
vůbec nemohl ani pomyslet.
Konečně je tu další velká rodina vlažných, která obvykle se
vymlouvá, že nemá čas. Jsou vlažní, nikoliv že nemají čas! Z tohoto výčtu oponentů vidíte, že nikdy většina lidí za Ježíšem nepůjde. Toho si byl Ježíš dobře vědom a to není věci na škodu,
jestliže existuje spojitost symbolicky vyjádřená kvasem, kterého je
málo, ale dokáže zkvasit veliké množství mouky. Takovým způsobem si Ježíšovo učení odjakživa razilo cestu. Spojitost vyjádřená
kvasem existuje. Pokrok na jedné straně světa nemůže nemít vliv
na událost jinde. Dokonce vznikne-li nějaké hnutí za zlepšení životních podmínek, i když mnozí tomuto hnutí budou odporovat,
budou se muset dát obdobnou, přestože ne stejnou cestu
kupředu. Tak se jim podaří vyjít ze souboje se ctí, přestože
podlehli. Myšlenky hlásané křesťanstvím se postupně staly
základem veškerého snažení o pokrok na poli sociálním, a to i u
vyslovených odpůrců křesťanství, u lidí nevěřících, atd.
Abyste však dovedli posoudit, jaký pokrok v rozmnožení
následovníků a v možnost následování duchovního vůdce se
uskutečnil hlásáním života Ježíše Krista a jeho učení oproti
dřívějším dobám, připomeneme si, že podobný alegorický život se
předkládal už v době před Kristem lidem v Řecku a na celém
Blízkém východě. Mám na mysli báje o Osirisovi, Isidě a Horovi v
Egyptě, o Mithrovi v Malé Asii, Orfeovi v Řecku a mnoho jiných.
Tyto alegorie bylo možno následovat jen obřadně nebo v tajných
zasvěcovacích obřadech, nikoli však v běžném denním životě.
Ohlasem na tento přístup k zasvěcování do vyššího způsobu
nazírání je Zjevení sv. Jana, které představuje jedinečný spojovací
článek mezi starými zasvěcovacími poučkami a křesťanským
učením o následování Krista každý den.

Musíme si však přiznat, že učení Kristovo je přesto příliš
nové a příliš převratné, než abychom mohli za 2000 let říci, že
bylo třeba jen řádně pochopeno. Konservatismus v myšlení lidí
způsobil, že se ani následovníci Kristovi příliš neodchýlili od
způsobu a cest, které prohlásil Ježíš za zastaralé a překonané.
Vzpomeňme jen, že křesťanství bylo hlásáno také násilím. Jaký je
to paradox! Učení Kristovu se nemohla zasadit větší rána.
Nebo zase, jednotliví vyznavači Kristova učení si různě
vykládají jeho myšlenky a neustále pro tyto názorové rozdíly mezi
sebou bojují, vzájemně se pronásledují a zlořečí si. Ježíš sice
předvídal, že jeho učení rozdělí i členy rodiny proti sobě, proces
ten však nemůže trvat déle, než protivníci dostoupí takového
stupně poznání, že jejich různá východiska se jim začnou zdát
předností a nikoliv nedostatkem. Protože však pokrok přichází
příliš pomalu a lidé se stále přou, není zbytečné ustavičně zdokonalovat porozumění základním pravdám, ulamovat hroty
nevědomosti a ukazovat na společné styčné body nejen mezi
jednotlivými odrůdami křesťanství, ale i mezi křesťany a
nekřesťany.
Nezapomeňme, že správným východiskem k napodobení
Krista může být jedině to, které sám Ježíš označil za správné, a
tím je kterýkoliv lidský život člověka, ochotného pokročit dále,
nespokojit se se stavem, ve kterém se nachází. Definice
východiska by tedy zněla: znalost stavu, ve kterém se nacházím
plus dobrá vůle následovat Krista.
Čím jednoznačnější je hodnocení výchozího stavu, tím větší
je naděje na úspěch, protože člověk, který se správně zhodnotí,
ví, co má opustit a čeho se přidržet.
Protože však člověk sebe dobře nezná, v něčem se
přeceňuje, v jiném podceňuje, je toto sebepoznávací východisko
jen tehdy užitečné, když je prvkem, který nutí člověka následovat
Krista. Proto ani my se nemůžeme spolehnout, že tohoto
východiska bude možno použít ve všech případech, a chápeme se
zde v tomto spisu jako pomocného východiska poznání smyslu
Ježíšova života, jak jej pochopil autor. Hlavním důkazem o
správnosti tohoto výkladu by měla být doložená jednota mezi činy
a výroky Ježíšovými, porovnaná s obdobnými skutkovými a
myšlenkovými pochody člověka, který se dal na cestu za vědomě
žitým věčným životem, čili za královstvím Božím, jak se o něm
mluví v Novém zákoně.
Zkrátka, autor se vnitřně seznámil s Ježíšem Kristem, a
bude popisovat, jak ho zná. Na čtenáři pak bude, aby si sám učinil

představu o tom, zdali tento způsob seznámení je dobrý a užitečný. Jen je třeba upozornit, že autor se neseznámil s Ježíšem
Kristem pomocí víry, která by byla předcházela seznámení, nýbrž
pomocí vnitřního poznání. Nebude tedy ukazovat cestu víry, nýbrž
cestu poznání.
Nejpodivuhodnější, a autor má za to, že též nejcennější, na
poznání, které získal, je, že pod jeho vlivem všechny domnělé
rozpory v učení Ježíšově, a to beze zbytku, se ukázaly být výplodem nedokonalého poznání tohoto učení. Vědci a poslední dobou
i theologové jsou stále více nakloněni k revizi Ježíšova učení,
zatímco autorovi se jeví jako potřebné zrevidovat jedině hloubku
osobního vnitřního poznání kriticky. Čím větší hloubky tohoto
poznání se dopracujeme, tím méně rozporné nám bude připadat
Ježíšovo učení.
To je základní zkušenost autorova. Jak se mohlo za 2000
let dospět k tak velkému odcizení Ježíši, když se o něm tolik
napsalo a napřemýšlelo? Někteří hledají příčinu odpadu od Krista
v mravním úpadku, jiní v povrchnosti moderního člověka, v jeho
roztěkanosti a přílišné mělké šíři jeho poznání. Autor vidí hlavní
příčinu toho, že dnes téměř všichni přistupují ke Kristu s
výhradami a jaksi s výčitkami, v čem už nemá pravdu, hlavně
proto, že se už dávno jeho myšlenkám učíme tak, jako ostatním
naukovým předmětům. S pokračující vědou a technikou
podléháme stále více klamu, že stejným způsobem se dá
zvládnout i učení Kristovo. To však musí mít za následek, že se
jeho duchu ustavičně vzdalujeme, a kdyby ten proces trval déle,
museli bychom celé toto učení zavrhnout nebo přepracovat do
podoby nějaké vědy. Tím by Kristovo učení přestalo být naukou o
umění žít, naukou výchovnou. Učí-li se někdo např. matematice,
začne se sečítáním, přejde na odčítání, násobení, dělení atd., až
zvládne celou elementární matematiku. Středoškolákům tato
úroveň matematického vzdělání stačí. Vysokoškoláci technického
směru musí zvládnout další pasáže z matematiky a musí vyšší
matematiku umět aplikovat v oblastech, ve kterých budou
pracovat, musí ji umět použít v praxi. Nikoho z nich, ani
středoškoláka ani vysokoškoláka však matematika nezavazuje k
určitému způsobu života. I výtečný matematik si může žít po
svém, matematika mu neposkytne ani pro jediný případ klíč k
řešení společenských problémů nebo rodinných a manželských
těžkostí.
Kdežto učení Kristovo se nabízí nastoupit všude tam a
pomoci člověku všude tam, kde běžná lidská pomoc selhává ve
styku s lidmi, s neřešitelnou situací, jako jsou nemoci, rozpory

apod. Ježíš zve: "Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi
jste a já vás občerstvím!" Taková je povaha Ježíšova učení. Ježíš
Kristus však nemůže pomoci nikomu, kdo za ním nejde, kdo ho
nenásleduje. Může pomoci jen do té míry, do jaké ho chce člověk
následovat, protože vychovává, resp. převychovává člověka.
Setkáváme se tu se stejným zjevem jako při výchově dětí. Rodiče
mohou výchovně působit na děti jen do té míry, dokud se děti řídí
jejich příkladem nebo jejich radami. Za obdobných podmínek
může vést Kristus a vede, je-li následován.
Je tu však ještě jeden podstatný rozdíl mezi výchovou
rodičovskou a výchovu Ježíšovou. Rodiče se obvykle spokojují s
tím, že děti se stanou dospělými lidmi, v smyslu správného,
samostatného jednání. Ježíš Kristus se ujímá dospělého, rodiči a
společností už vychovaného člověka a vede ho za hranice běžné
lidské existence. Praví: "Nenarodíš-li se znovu...nevejdeš do
království Božího." My si znovuzrození vysvětlíme podrobněji, ale
už teď můžeme říci, že vlastně Ježíš chce na člověku, aby začal
nějakou novou existenci už zde na světě, protože jen založením
takové nové existence může začít vědomě věčně žít, tj. odebrat se
do království Božího.
Toto tvrzení zdánlivě odporuje všeobecně zažívanému
principu začátku a konce. Všechno, co začíná, také končí.
Neznáme nic, co by začalo a nemělo konce, a proto i
znovuzrození, začátek nového života, ke kterému nabádá a
vychovává Kristus, musí vést ke konci téhož života. Dejme tomu,
že se vědomí nějak prodlouží, ale nestane se věčným. Proti této
základní lidské zkušenosti se nedá nic namítat, a přesto neplatí v
případě znovuzrození, jaké má na mysli Ježíš Kristus a jaké nám
ukázal svým životem. Člověk je nositelem věčného života bez
začátku a bez konce, jenže o tomto základu neví. Ten je dokonale
překryt z něho odvozeným lidským vědomím, které zatím slouží
jen k zažívání konečného světa. Stačí, je-li samo konečné. Prvním
úkolem, jehož řešení Ježíš považuje za nejdůležitější, je, aby se
člověk nějakým postupem z odvozeného ocitl zpět v
neodvozeném, věčném. To je začátek znovuzrození. Člověk, který
to dokáže, ví, že je věčnou bytostí, položil zdravý základ pro další
porozumění a následování Krista. To však je východisko už velmi
vznešené. Kdo je nenašel, ten nebude následovat Ježíše dále než
k Jordánu. Tomu později porozumíte. Nyní bych si jen přál, abyste
nezmalomyslněli. Mohlo by se to lehce stát, protože čím dále, tím
jasněji vidíte, že učení Ježíšovo, jak nám tu bude vysvětlováno, je
nástavbové učení. Na pomíjející života začít nastavovat život
věčný, a to nikoli po smrti - to byl největší omyl křesťanů - nýbrž už

zde na zemi! Nemalomyslněte! Právě Ježíš Kristus ukázal, že
stačí ho následovat a ukáže se, čeho jste beztak všichni svědky:
Onen základ věčného vědomí, ze kterého pramení všechna
pomíjející lidská vědomí, musí mít přece povahu velmi
dynamickou, rozpínavou. Stačí tento základ odhalit, proklestit si k
němu cestu jaksi zpět ze zevního, odvozeného vědomí, dát se
proti toku našeho vědomí až k jeho prameni a napít se přímo z
něho. Na tuto nutnost naráží Ježíš u studny, kde nabízí
Samaritánce věčný život (Jan, IV, 1-15), napije-li se vody, kterou
on má.
Nový život, který se má v člověku zrodit, není však pouhá
nástavba, nýbrž postupná záměna nižšího, odvozeného za vyšší,
neodvozené. Proto Ježíš mluví nejen o novém životě, nýbrž též o
smrti semene, které nevydá nový život, pokud samo nezemře.
Vnitřní znovuzrozování probíhá ruku v ruce s vnitřním umíráním a
to tak dlouho, dokud nenastane úplná výměna starého,
odděleného vědomí za nové, neoddělené, vědomě věčně
prožívané, a tomuto stavu říká Ježíš vstup do nebe. Tento stav se
dá zprostředkovat jiným připraveným lidem. V Bibli je takové
zprostředkování označováno jako seslání Ducha svatého.
Prostředníkem nemůže být nikdo jiný, než kdo sám se dostal do
stavu nebe. V tom tkví spasitelství Ježíše Krista a v tom tkví i
pomoc všech, kdo pokročili na cestě, všem, kdo se na ni chystají.
Boj proti osudu
Zachovaly se čtyři popisy činnosti Ježíšovy. Jeden z nich,
evangelium sv. Jana, se liší od ostatních tří po mnohých stránkách, především tím, že poskytuje nejhlubší pohled na Ježíšův
způsob jednání a myšlení.
Ani jeden zázrak se tam např. nevykládá jen proto, aby se
ukázalo, že divy konal. Posuďte tento (Jan VIII, 1-7, 25-41):
"Cestou spatřil člověka slepého od narození. I zeptali se ho
jeho učedníci: "Mistře, kdo zhřešil, že se narodil slepý, on či jeho
rodiče?" Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale
mají se na něm zjevit skutky Boží. Musím činit skutky toho, který
mě poslal, dokud je den; přichází noc, kdy nikdo nemůže
pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlem světa."
Když to domluvil, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel
mu blátem oči a řekl mu: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe", což
znamená v překladu Poslaný. Odešel tedy, umyl se a přišel
vidoucí (avšak nikoliv před Ježíše, nýbrž před své příbuzné a před

farizeje, kteří se snažili ten zázrak všelijak zlehčit a překroutit.
Když se jim to nepodařilo, vyhnali ho.).
Ježíš uslyšel, že ho vyhnali, a když ho nalezl, řekl: "Věříš v
Syna člověka?" On odpověděl: "A kdo to je, Pane, abych v něj
věřil?" Ježíš mu řekl: "Viděl jsi jej, a právě on s tebou mluví." Tu
on pravil: "Věřím, Pane." I padl před ním na kolena.
A Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět k rozsouzení, aby
nevidoucí viděli a vidoucí oslepli." Slyšeli to někteří z farizeů, kteří
byli s ním, řekli mu: "Což i my jsme slepí?" Ježíš jim řekl:
"Kdybyste byli slepí, neměli byste hříchu. Ale vy říkáte: "Vidíme",
váš hřích trvá."
Na tomto zázraku je nejzajímavější odpověď Ježíšova na
příčinu slepoty člověka od narození slepého.
Učedníci se ptají po příčinách, které považovali za možné.
Především chtějí vědět, zda slepota je způsobena hříchem
samotného slepého. Učedníci museli předpokládat, že mohl
zhřešit někdy před narozením, protože už od narození byl slepý.
Prozrazuje se nám tu, že věřili v převtělování a v to, že provinění z
dřívějších životů se mohou přenášet do dalších. Ježíš nepopírá
jejich víru, nýbrž prozrazuje jim, že příčinou slepoty onoho člověka
nebyly ani jeho hříchy, ani hříchy jeho rodičů, nýbrž připravená
možnost zázračně ho vyléčit, aby se ukázala moc Boží.
Čteme-li pozorně evangelia, vidíme, že takováto
připravenost existovala u každého zázraku, i u výběru učedníků i u
celého života Ježíšova do všech podrobností, a proto mohl Ježíš
po svém zmrtvýchvstání dvěma učedníkům zdůvodnit podle
výroků Starého zákona, proč musel Ježíš všechno vytrpět, aby
vešel do slávy (Luk. XIV, 29-30). Ježíš ukazoval, že všechno bylo
připraveno nejen v jeho životě, ale i v životě jeho učedníků, v
životě židovského národa, v životě a dějinách okolních národů,
aby mohl provést, co měl.
Z toho vyplývá, že osud, který Ježíš uznává, není oním
osudem, který uznávají lidé věřící v osud. Osud Ježíšův má
vrcholně tvůrčí a podnětný charakter, nedá se proto naplnit
pasivitou, trpným odevzdáním do jeho moci. Je třeba naopak umět
vystihnout, co je připraveno, a toho využít k dalšímu vývoji. Jde tu
o znalost východiska, přinejmenším o znalost sama sebe, jak
doporučuje sv. Terezie z Avily. Bez znalosti východiska nelze
správně vykročit.
V této znalosti nejsou žádné tajemné vztahy, kterým by se
nedalo porozumět běžnými lidskými schopnostmi. Podívejme se

na případ Ježíše Krista. Narodil se v národě, který má jedny z
nejstarších psaných dějin na Blízkém východě. Má je od samých
začátků psány symbolicky, takže nám prozrazují daleko více, než
strohá fakta. Kde např. je s takovou jasností psáno o prvotním
stavu lidí, jako v Bibli, když se popisuje pobyt Adama a Evy v ráji?
Dovídáme se, že lidstvo původně ještě nevstoupilo do
období prudkého vývoje, nýbrž žilo tak, jako dosud žijí zvířata. Ta
ani dnes nemohou a ani netouží učinit něco, co by z nich učinilo
něco jiného, než zvíře toho kterého druhu. Ani jedno zvíře
nepřistoupilo ke stromu poznání, který roste v ráji a jehož ovoce je
zakázáno trhat. Vývoj byl vyprovokován pocitem omezenosti.
Člověk nesměl jíst ze stromu poznání. Omezenost je
symbolizována hadem, který svádí k požití zakázaného ovoce,
jímž se rozšiřují lidské možnosti. Po požití ovoce nastává krutý
pád. Tíha nastavšího stavu nespočívá v tom, že se lidé nemají
jako v ráji, nýbrž, že mnozí nemají dosti sil podněcovat vývoj
vlastní činností a myšlením. Lidstvo je nyní, a to krásně ukazuje
symbol pádu z ráje, ve stavu, kdy se musí přičiňovat o dokonalost,
nejen o zlepšení svých poměrů. Ježíš jasně říká, že nepřišel
zlepšit poměry lidí, nýbrž ukázat jim cestu k takové dokonalosti,
aby byli zajedno s Otcem, tedy k dokonalosti nejvyšší.
V národě, ve kterém se Ježíš narodil, nechyběla tato nesmírná odvaha.
Jakub z téhož rodu, přibližně 2000 let př. Kr., bojoval celou
noc s mužem, který neprozradil své jméno, ale naznačil, že má
moc tak odvážnému člověku, jakým byl Jakub, přiřknout četný
název Izrael, bojovník Boží. Jakub je vzorem člověka, který umí
bojovat všemi prostředky proti osudu. Byl druhorozeným synem a
neměl mít práva prvorozeného Ezaua, ale přesto je získal. Z
tohoto odvážného rodu, který vždycky bojoval proti okolní
nepřátelské většině, upadal do zajetí mocných nepřátel, podléhal
svodům dobrého bydla v Egyptě a cizím vzorům, ale vždycky se
dovedl zase zmoci na další gesto nikdy neporaženého osudem. Z
tohoto rodu pocházel Ježíš. Postavil před nás nejodvážnější
program, jaký kdy byl vytýčen; proměnit pomíjející, pár desítek let
trvající lidskou existenci na vědomě žitý věčný život, jehož začátek
musí být už zde, nikoliv až po smrti.
Ježíš nejen tento program vytyčil, ale ukázal i na všechny
prostředky, jimiž ho lze naplnit. Jde o zázrak, abychom se slepě
nepřibližovali k fyzické smrti, nýbrž abychom prohlédli, abychom
viděli své možnosti věčně žít.

Co se děje v právě rozebíraném zázraku? Ježíš ukazuje, jak
se má člověk dostat ze slepoty. Plivá na zem, udělá ze sliny bláto,
potírá jím oči slepého a káže mu, aby se šel umýt do rybníka
Siloe. To je ve zkratce celý předpis o tom, jak si máme počínat,
abychom viděli i my.
Jsme všichni slepí od narození, ale nejsme v horším stavu
než žebrák, kterého Ježíš uzdravil ze slepoty, rozuměj: kterému
ukázal cestu k osvobození od smrti. Náš stav není zaviněn ani nějakým předešlým proviněním naším nebo lidského rodu, nýbrž
představuje určitou připravenost k zázraku, tj. k přechodu ze smrti
do života, symbolicky ze slepoty do vidění. Naše oči jsou potřeny
už dnes blátem, které je směsicí země (hlína) a věčného života
(slina Ježíšova). Náš život je však pouhý stav připravenosti k
zázraku. Na nás samých je, nikoli na Ježíši, abychom se umyli v
rybníce Siloe. Siloe znamená Poslaný. Naším posláním, jediným
naším osudem, kterému v čase a v prostoru nemůžeme ujít, jest,
abychom provedli očistu zde na zemi až k úplnému prohlédnutí.
Hned na počátku si musíme říci, že nejde při ní o pouhé
sebezlepšení. Taková očista by nikdy nemohla vést až k
dokonalosti, nýbrž naopak k tomu, že bychom si uvědomili, jak se
nelze dostat přes určitou míru dokonalosti. Proto bylo zapotřebí,
aby Ježíš ukázal na celé řadě zázraků a na samotném svém
životě, čeho je zapotřebí k tomu, aby očista probíhala dál, za
hranice normálních lidských možností, daných neznalostí dalších
prostředků. Ježíš ukázal na všechny prostředky, o kterých tzv.
normální člověk nemá ani tušení, ale které má každý z nás k
dispozici. Na nás pak je, abychom šli a použili jich. Kdyby byl
slepý nešel k rybníku Siloe a neumyl se vlastními silami, nebyl by
se zázrak dovršil.
To je boj proti osudu, který navrhuje Ježíš a k němuž nám
též poskytuje všechnu pomoc.
Sv. Pavel dobře pochopil tento lidský úkol. Mluvil o Izraeli
tělem a o pravém Izraeli duchem, jímž je každý, kdo je bojovníkem
za věčný život.
Ježíš Kristus ukázal, jak je v silách člověka stát se tímto
bojovníkem a že v tom je pravý smysl lidského života.
Praví ženě Samaritánce, která má pět mužů, a tedy po
stránce mravní se zdá úplně nepřipravena pro vyšší úkoly, na
které ukazuje Ježíš: "Kdybys znala dar Boží a věděla, kdo ti říká:
"Dej mi pít", spíše bys prosila ty jeho, a dal by ti vodu života...Kdo
pije z vody, kterou mu dám já, na věky nebude žíznit, ale voda,

kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody vytryskující do
života věčného." (Jan IV, 10, 1.)
Stalo se však, že jsme si věc zkomplikovali manipulací se
hříchy a se ctnostmi. V tom není ani zdaleka celá očista, v tom
není ani pravá její podstata, nýbrž je něco nutně přidaného. I
nemocní, tj. hříšní, mají přístup k nesmírným možnostem vývoje,
které nám tu Ježíš nabízí. Ba dokonce hříšní mají přednost před
těmi, kteří si myslí, že jsou dost dobří (farizeové).
Ježíš se snažil přimět člověka ke správnému rozhodnutí.
Vůbec se nezabýval jeho hříchy. Naopak byl přesvědčen, že ten,
kdo má větší dluh, je schopen větší vděčnosti, je-li mu odpuštěno.
Věděl, že tma, ve které člověk žije, způsobuje značnou část jeho
špatnosti. Věděl, že je nutno umožnit člověku přístup ke světlu, ve
kterém už nebude moci dělat skutky temnosti.
Ježíš staví člověka před celou škálu rozhodnutí, po nichž
vždy přichází pomoc dostačující až k dalšímu rozhodnutí. Jen je
třeba nezůstat stát a vysvětlovat si každou stagnaci nutností
dalších rozhodnutí, uskutečněním dalších stupňů odosobnění.
Vždyť cesta jde od člověka, a dokonce od zvířete v něm, až k
nadlidskému stavu, tj. ke stavu absolutní svobody, kterému se v
Bibli a v náboženství říká nebe.
Rozlišujeme při tom ráj od nebe. Ráj je stav stagnace před
prudkým vývojem, stav zdánlivé dokonalosti, ze kterého se musí
spadnout, jakmile má dojít k pokroku. Nebe je stav ustavičného,
nepřetržitého nabývání a dávání všeho a všem bez pocitu
oddělenosti jednoho od druhého. Je to stav vrcholné činnosti v
tom nejširším slova smyslu, je to svobodné řízení všech věcí
jemně tak, že ten, kdo tento stav nepoznal, považuje jej mylně za
klid a nečinnost. Předkládám tyto definice dříve než se k nim
dopracujeme, aby byl další výklad srozumitelnější. Nepředkládají
se tu k věření. Berte je jen jako definice možných duševních
stavů, bez ohledu na to, zda jste je prožili či nikoliv. Váš výchozí
stav je stavem neklidu a postupného dosahování, v situaci
nepatrné nebo žádné znalosti nějakých dokonalejších výsledných
stavů. Váš stav se jmenuje v náboženském slovníku očistec, ať už
ho theologové kladou kamkoliv. Na umístění nezáleží. Záměna
kteréhokoli ze jmenovaných stavů za místo jen desorientuje
člověka, protože stavy se od sebe liší obsahem toho, co je ve
vědomí a nikoli místem, kde se prožívají. Podobně peklo je stav
zoufalství bez jiskřičky naděje na zlepšení. Tady se středověk
dopustil veliké chyby, že všechny duševní stavy lokalisoval,
dokonce vyhrožoval místem pekelným, sliboval místo nebeské. Na

něco takového bylo pak nutno věřit a tato víra se stávala čím dál
obtížnější, až dnes je už téměř nemožná.
Všimněme si, jak Ježíš mistrně definoval např. peklo, jako
vyvržení do temnot vnějších, kde bude pláč a skřípění zubů.
Být v pekle znamená tedy dlít v temnotě duševní, a to zevní,
tj. být vyvržen nebo cítit se vyvržen z onoho vnitřního společenství
s veškerenstvem, jehož míra dokonalosti je skutečnou měrou
nejvyššího lidského štěstí. Podobenství Ježíšovo předpokládá
oblast světla, oblast zřetelného styku s veškerenstvem, nebe, a za
nejhorší stav, jaký člověk může zažívat, považuje pocit vyvržení
ze stavu, kde vládne poznání, symbolicky řečeno světlo.
Všechno, co se bude dále navrhovat v tomto spisu, bude
cesta vedoucí z očistce nebo dokonce z pekla nebo z ráje do
nebe, do království Božího.
Není třeba věřit, že existují vyšší a dokonalejší duševní
stavy, než jsou ty, které nyní prožíváme, ale je třeba neustále se
přesvědčovat o tom, že naše duševní úroveň nemá ustálenou
hladinu, že někdy vlivem různých okolností se ocitáme v lepším
duševním rozpoložení, pak jsme také schopni více dokázat a
přivodit si větší vnitřní spokojenost, a jindy je tomu naopak.
Na poučky Ježíšovy hleďme prostě tak, že nám v nich
nabízí dobře promyšlenou a hlavně prožitou soustavu prostředků,
jimiž lze dosáhnout stále trvalejšího uspokojení, ne však ze sebe,
nýbrž ze stále se zdokonalující spolupráce s okolním světem i s
vlastním nitrem. Pravé uspokojení člověka nespočívá v neplodném
narcisismu (lásky k sobě, shlížení se v sobě), nýbrž v ustavičném
rozšiřování jeho možností, schopností a prospěšnosti.
Stačí dát se do práce, podobné práci výzkumné. Kolumbus
hledal kratší cestu do Indie a objevil nechtě Ameriku. Totéž se
děje při každé výzkumné práci. Cestou objevíme tolik nečekaných
a závažných věcí, že jsme stále více utvrzováni v naději, že
vydáme-li se dál, poznáme ještě více. A právě tak radí Ježíš postupovat jeho tzv. úzkou cestou. Dává nám tuto radu do našeho
výzkumu: "Čiňte, jako by to byla pravda, a bude vám sesláno
světlo."
Z toho vyplývá, že na této cestě má úspěch jen ten, kdo se
nespokojí s pochopením, nýbrž kdo touží po uskutečnění
rozšířených lidských možností a za tímto uskutečněním jde všemi
prostředky, které se mu nabízejí, a to trpělivě, soustavně a bez
ohledu na přechodné neúspěchy.

Ježíš nám ukazuje, jak postupovat proti sklíčenosti způsobené tzv. ranami osudu, vede nás však cestami, které vedou dále
než cesta široká, čili všechno, co radí, má v očích nezkušeného
povahu zázračnou. Zkušený však ví, že se tu nedějí zázraky,
nýbrž že tady jen snaha zavedená a soustředěná jedním směrem
- proto Ježíš mluví o úzké cestě - má za následek nečekané
výsledky v oblasti vědomí.
Ježíš ukazuje, že na jeho cestě je třeba postupně odumřít
všemu, co se za lidského života přivěsilo k čistému vědomí, z něhož naše lidské vědomí vyvěrá, a zároveň začít žít z původního
zdroje života a vědomí pro všechno, co z něho vyvěrá, čili znovuzrodit se. Řečeno jinak: Zatím jsme z nepatrného praménku, vyvěrajícího z nekonečně velikého zdroje, učinili východisko svého
poznání a všech vztahů s veškerenstvem. Ježíš radí, jak proti
proudu tohoto praménku - proto mluvil o úzké cestě - se dostat ke
zdroji a odtamtud začít vědomě čerpat i pro tento pomíjející život.
Nemáme se při tom dopustit chybného hodnocení nepatrného
lidského života vyvěrajícího z nějakého věčného zdroje a nemáme
ani chvíli, ani přechodně opovrhovat tímto dočasným zdrojem
života. V zázraku, který jsme si vysvětlovali, je kladen stejný důraz
na hlínu jako na sliny Ježíšovy a očistu v rybníku Siloe. Jen tyto tři
složky dohromady způsobují zázrak prohlédnutí.
Bylo by snad dobře připomenout, jak jsou u sv. Jana děje
hluboce domyšleny. Ježíš léčí slepého a v dovětku k zázraku
mluví o světle, kterým byl, dokud chodil po zemi. Věděl, že toto
světlo bude postupně pohasínat, až odejde ze země. Bylo to
vidění skutečnosti až příliš kruté a přesné. Dnes po 2000 letech
objevujeme světlo, které tehdy svítilo mezi lidmi a tmy ani tehdy je
neobsáhly.
Vzdálená a blízká příprava
Ježíš se nikoli pouhou náhodou rodí v národě Izrael, v národě Božích bojovníků, nespokojených se stavem, v jakém jsou. Tito
lidé byli nespokojeni s vedením, kterého se jim dostalo, ať už od
proroků nebo od králů; ocitli se v otroctví, v zajetí, ale vždycky se
mezi nimi nalezl někdo, kdo v nich vyburcoval touhu stát se
svobodnými.
Takový, řekl bych zevní pohled, nám poskytují politické
dějiny židovského národa. Avšak kvasem v národě byly silné
osobnosti se svým vnitřním bojem. Těch nikdy nebylo mnoho, ale
byli kvasem, který občas dokázal vzbudit celý národ.
Nejvýznamnějším z nich byl Ježíš. Zanechal po sobě soustavu

myšlení a jednání, z níž vyplývá, že jeho slova se snáze ujmou u
nespokojených se stavem, v jakém žijí. Bývají to lidé nemocní v
tom nejširším slova smyslu. Je jich mezi lidmi většina, avšak
málokteří si se svou nespokojeností vědí rady, málokteří na ni
nacházejí pravý lék. Nesprávně nalezeným lékem většina z nich
oddaluje správné řešení až do smrti. Povaha všech druhů
nesprávného řešení je stejná. Lidé se domnívají, že jim ke
spokojenosti chybí to neb ono, něco, co ještě nemají a co mají jiní.
Postupně se však přesvědčují, že nic z toho je dokonale
neuspokojuje, a proto se snaží vystihnout, co dalšího by přidali k
tomu, co mají. Tak přidávají k jednomu chybnému kroku další a ve
stáří přiznávají, že z hlediska správného řešení bylo jejich
celoživotní snažení bláznivé, nepředložené a marné.
Nicméně jaksi vzdálenou přípravou k přímé cestě do
věčného života zůstává nespokojenost se stávajícími poměry a se
stávajícím stavem. Snaha odstranit příčiny nedostatků je mocnou
vzpruhou a představuje základní předpoklad růstu. Tento fakt není
třeba odůvodňovat, platí všeobecně a všude. Podíváme-li se z
tohoto hlediska na historii lidstva, vidíme, že čím dále se lidé
dostali v technice života, tím jsou nespokojenější. Chybou je, že
se snaží rozřešit situaci jen přidáváním další techniky a
zapomínají na umění života.
Přestože v tomto spisu se učíme umění života, nijak
nepodceňujeme jeho techniku. Základním prvkem umění žít je
rozhodnout se tak, abychom vlivem realizace takových správných
rozhodnutí spěli ke stále větší vnitřní svobodě, čímž není myšlena
nezávislost ve formě rozšiřujícího se pocitu oddělenosti a
nadřazenosti, nýbrž naopak zvyšující se povědomí zdrojů všech
životních možností, tím, že si člověk usnadňuje přístup k nim a
přímo z nich čerpá. Technika života nám zlepšuje prostředí, ve
kterém se v kladném případě lépe daří uskutečňovat umění života.
Bylo by velmi poučné, kdybychom sledovali onu vzdálenou
přípravu na příchod Mesiáše, jak je zaznamenána především v
hlasech starozákonních proroků, zvláště kdybychom si vedli tuto
obdobu se zřetelem ke vzdálené přípravě poznání vlastní
nesmrtelnosti v individuálním životě člověka nespokojeného se
stavem, ve kterém se nachází, v životě člověka hledajícího lepší
řešení svých životních záležitostí, bez ohledu na to, zda je věřícím
či nevěřícím. Dověděli bychom se především, co je to předurčení
a jakým poměrně volným způsobem člověk utkává svůj osud, jak
přerůzně může disponovat především s časem, který má k
dispozici. Proto se proroci tak často a téměř nevyhnutelně mýlí v
čase, kdy má ta která událost nastat. Předurčení má cílovou

povahu, nikoli povahu časovou, jak se dá lehce odvodit z výroků
proroků. Toto zajímavé téma, které by si zasluhovalo vědecké
pozornosti, necháme však stranou, neboť míříme k bezprostřední
přípravě k následování Krista, tj. k zavedení oné nástavby
běžného života, z níž vyplývá znásobení všech lidských možností.
Řekli jsme si, že při celém postupu z rozkouskovaného,
atomisovaného,
pomíjejícího
lidského
života
do
plně
uvědomovaného věčného, se vším koordinovaného a
integrovaného života, postupuje se serií rozhodnutí a jejich
uskutečněním.
Život Ježíšův s jeho jednotlivými událostmi nám poskytuje
především pohled na celý systém rozhodnutí, na pořadí,
náročnost a následky, Ježíšovy výroky a podobenství, jak jsme si
už na příkladech ukázali, prozrazují především techniku užití
nabízených prostředků. Má-li se tedy napsat následování Krista,
nutno souběžně vykládat tzv. historii Ježíšova života jako návod k
praktickému použití v lidském životě, se stejnou symbolickou
Ježíšovou mluvou, jako komentář k jeho životu a k našemu
duchovnímu vývoji.
Novum tohoto pojetí je použití historie Ježíšova života jako
návodu pro život. Protože tento způsob přístupu k Ježíšovu životu
je novinkou poprvé nastoupenou a znovu objevenou po 2000
letech, považuji za nutné požádat čtenáře, aby sami hleděli tento
výklad zdokonalit vlastní praxí. Sám pak očekávám, že tento
postup způsobí průlom do chápání křesťanství, že ho smíří se
všemi velkými náboženstvími světa a že z něho konečně vytvoří
universální pomůcku pro růst lidské bytosti za hranice dosud
vědou objevených možností.
Někteří středověcí mniši se domnívali, že máme následovat
Krista i napodobováním jeho života, především ve smrti na kříži a
po smrti pak ve zmrtvýchvstání někdy při posledním soudu. Dnes
bychom toto pojetí mohli právem nazvat za nevědecké a vulgární.
Jiní myslitelé po sobě zanechali názor, že všechno, co se stalo s
Ježíšem od křtu v Jordánu až po nanebevstoupení, je psáno pro
nás, abychom to následovali. Toto pojetí je už daleko širší a
přijatelnější, avšak umožňuje nám pomocí něho uskutečnit nejvýše všechno, co Ježíš prožil, vnitřně, mysticky, jaksi s odvrácenou
tváří od světského, denního života. Hlavním znakem těchto
myslitelů bylo, že nechápali smysl lidského pobytu na zemi, a viděli jeho smysl jen v něčem výjimečném, nadlidském. Rozdělovali
život na dva: na světský a duchovní, a mezi oběma částmi neviděli
souvislost jinou, než že světský život se musí potírat, aby

duchovní mohl růst. Stavěli duchovní život proti dennímu
všednímu životu. Východiskem jim byly některé výroky sv. Pavla a
Ježíšova myšlenka sedění na dvou židlích. Víme, že měli svým
způsobem pravdu, ale určitá maličkost jim vadila, aby ji mohli
správně pochopit a použít. Ježíšovo učení totiž musí být
domyšleno napřed až do konce a teprve pak se musí začít s jeho
následováním. A je-li domyšleno až do konce, vidíme, že vede
člověka z dualismu, z páru dvojic, z rozporů všeho druhu, k
dokonalému monismu, k dokonalé jednotě nejen s věčným světem
nebo s Bohem, ale i se světem žijícím v dualismu.
Stávající výklad považuje celý život Ježíšův za symbol
dosud nevyužitých možností lidského života. Symbolický je proto,
aby mohl být obecně užit. Kdyby poskytoval nesymbolický,
doslovný návod, musel by být lidský život tak nemožně a
jednoznačně stylisován, že ani pro jednoho člověka by nebyl
přijatelný. Symbol ve všech vědách umožňuje analogická,
obdobná řešení. Podle vzorce (A ± B)2 = A2 ± 2AB + B2 se dají
řešit dvojmoci mnohých dvojčlenů nejrůznějších podob. Tak je
tomu obdobně se všemi vzorci v matematice, chemii, biologii,
fyzice atd. Podobnou povahu má Ježíšův život. Je to soustava
vzorců, kterými se dají rozřešit všechny životní situace tak, aby
jejich výsledky umožňovaly použít dalších vzorců v této soustavě
až k absolutnímu výsledku - k dosažení vědomého věčného života
zde na zemi, nikoliv někde po smrti.
Při tomto postupu zůstává nerozhodným, kde zavedené
procesy probíhají, avšak rozhodující je, jak probíhají a jaké jsou
jejich výsledky a následky. Rozhodující je splnění základních
podmínek a postupné dosazování nových prvků do dalších vzorců,
ustavičné obohacování duchovního života.
Velkou předností symboliky Ježíšova života je řešení
různých konfliktních situací, neboť právě tyto ukázky nám avisují
naše vlastní těžkosti při následování a vysvětlují způsob řešení.
Prvním takovým velkým konfliktem je střetnutí sotva
narozeného Ježíše s vládcem země Herodem. Tento vladař se
podle věštby cítí ohrožen ve své vládě, neboť si věštbu vykládá
mylně doslova, že Ježíš se má stát králem židovským. Chce tomu
stůj co stůj zabránit. Proto dává zavraždit všechny děti, které se v
té době narodily v Betlémě, rodišti Ježíšově. Ježíš však před ním
uniká do Egypta, kde se zdržuje až do jeho smrti. Protějškem
tohoto konfliktu je narození Ježíše z Panny Marie. Jedním se dá
vysvětlit druhý a řešení obou.

A teď už se musíme dát do podrobné práce, protože máme
před sebou dopodrobna propracované starověké mysterium, ve
kterém každá podrobnost je důležitá, neboť všechno je potřebné
pro náš dnešní život a pro každý krok směrem do věčnosti.
Vynecháme-li některý krok v předpisu, vznikají nesmysly ve
výsledcích nebo je celek nesrozumitelný. Ježíš praví: "Nenarodí-li
se kdo z vody a ducha, nemůže vejít do království Božího." (Jan
III, 5). Tento požadavek se musí opakovaně splňovat na třech
úrovních vzestupu, které Ježíš ukazuje svým životem. Zatím jsem
vše vykládal zjednodušeně, že křtem z vody se rozumí Ježíšův
křest vodou v Jordáně a křest Duchem jako zmrtvýchvstání a
seslání Ducha svatého na apoštoly. Tento výklad pro podrobný
výklad nedostačuje. Při duchovní vzestupu se stále všechno
opakuje na vyšší úrovni. Narození Ježíšovu v Betlémě odpovídá
na vyšší úrovni jeho křest v Jordáně a na nejvyšší úrovni křest krví
na kříži a zmrtvýchvstání. Ovšem každá fáze tohoto vlastně
jediného znovuzrození, ale probíhajícího postupně, má své
charakteristické rysy, jimiž se liší jeden stupeň od druhého nejen v
duševních stavech a následcích, ale také v prostředcích, jimiž se
dosahuje.
První fáze znovuzrození člověka je symbolisována
narozením Ježíše v Betlémě ve chlévě. Ježíš se rodí z vody tak,
jako každý člověk, neboť dříve než se narodí dítě, vyjde z matky
plodová voda. Ono však nejde o hmotné zrození, i když je
symbolisováno hmotnými obrazy ze života lidí. A zde už musíme
začít vykládat Písmo, Mat. I, 18-23:
"Narození Ježíše Krista se stalo takto: Jeho matka Maria
byla zasnoubena Josefovi, a dříve než se sešli, shledalo se, že je
těhotná z Ducha svatého. Poněvadž Josef, její muž, byl
spravedlivý a nechtěl ji vydati pohaně, zamýšlel ji tajně propustit.
Ale když o tom uvažoval, hle, zjevil se mu ve snu anděl Páně a
řekl mu: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít k sobě Marii, svou
manželku, neboť co z ní bude počato, je z Ducha svatého. Porodí
pak syna a dáš mu jméno Ježíš, on totiž spasí svůj lid od jeho
hříchu."
Toto všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán skrze
proroka: Hle, panna počne a porodí syna, a nazvou ho jménem
Emanuel, což je v překladě "Bůh s námi!"
Luk. I, 26-38:
V šestém měsíci byl od Boha poslán anděl Gabriel do
Galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně
zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova, a jméno

panny Maria. I vešel k ní anděl a řekl: "Zdrávas, milostiplná! Pán s
tebou!" Ona se lekla jeho řeči a rozvažovala, co to má být za
pozdravení. A anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla
milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
Ten bude veliký a bude nazván Syn Nejvyššího. A Pán Bůh mu dá
trůn jeho otce Davida; i bude kralovat nad domem Jakubovým na
věky a jeho království bude bez konce." Maria však řekla: "Jak se
to stane? Vždyť muže nepoznávám!" Anděl jí pak odpověděl:
"Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto
také, co se narodí, bude svaté, bude nazváno syn Boží. A hle,
tvoje příbuzná Alžběta také počala syna ve svém stáří, ta, kterou
nazývali neplodnou, je už v šestém měsíci. Neboť u Boha není
nemožná žádná věc." I řekla Maria: "Hle, služebnice Páně, ať se
mi stane podle tvého slova!" A anděl od ní odešel.
Výklad: Přetlumočit život Ježíšův do nesymbolické mluvy, a
do návodu, podle kterého se dá žít, je úloha, která se nedá
zvládnout pouhým důvtipem a vzděláním. Opírám se především o
čtyřicetiletou vlastní zkušenost s postupným soustavným a
vytrvalým dosahováním cílů, které Ježíš Kristus označil za
prvořadé. Budu-li např. přiřazovat běžné pojmy symbolům
Herodes, sv. Josef, anděl Gabriel, Egypt a postupně všem
ostatním, uvidíte pečlivým srovnáváním, že nejde o přiřazování
náhodné, nýbrž dobře uvážené a naprosto nerozporné.
Zrození z vody má v hebrejské symbolice starý kořen. Už při
stvoření země se mluví o tom, že napřed všude byla voda, nad níž
se vznášel duch, a teprve pak z vod vystoupila země. Tento
symbol odpovídá dnešním výzkumům, že první život vznikl ve
vodě a že vodní živočichové se teprve učili žít na zemi. Ježíš
Kristus doporučuje zrození z vody hlavně proto, že voda má další
smysl očistného symbolu. Vzpomeňme potopy, která podle
Starého zákona zhladila se země nehodné plémě a byla
prostředkem, jímž byl proveden přísný výběr příštího pokolení.
Tíže lze pochopit, jak se Ježíš rodí z Ducha svatého. Tady
se nám prozrazuje hluboká pravda, že žádné zrození čehokoliv živého neprobíhá jen na úrovni hmoty, nýbrž i na úrovni života, který
svou podstatou není hmotný. Prozrazuje se nám tu, kam až sahají
kořeny lidského života. Při zrození Ježíše se mluví o zákulisí
narození kteréhokoli člověka, který přichází na tento svět.
Muž, který se podílí na oplození lidského zárodku a žena,
která dítě zrodí, nemají zdání o tom, jaké síly uvádějí v pohyb. I při
naprosté jejich nepoučenosti probíhá přírodní proces v těle
matčině, obdobný růstu semene ze země. Hospodář dokáže jen

zasadit semeno a zjednat pro ně vhodné podmínky růstu, život
však, který je obsažen v semeni, už tam je v zárodečném stavu
celý připraven. Čeká jen na popud zvenčí. Nuže, zde v tomto
symbolu se nemluví o popudech zvenčí, nýbrž o vnitřních, nám
utajených důvodech zrození. Jde-li o zrození řadového člověka,
zůstanou tyto vnitřní důvody jeho narození jak jemu, tak i jeho
okolí dokonale utajeny. Jde-li však o zrození Ježíše, tj. Syna
Božího, musí být hlubší příčiny jeho zrození známy. Duše sice
nemusí ještě rozumět tomu, jak se může stát, že se rodí bez
zevního podnětu nový vědomý život, který si záhy začne
rozpomínat, že je věčný, ale jedno jí musí být zřejmé, že musí dát
svolení k založení takového života.
Zrovna takhle, jak se zde symbolicky vypráví, vzniká v
našem vědomí věčný život.
Použijeme ještě jednoho pomocného obrazu. Lidská duše
se podobá hluboké studni se stálým zdrojem vody tam někde na
dně a se stálým odtokem vody z povrchu. Ten povrchový odtok
představuje náš život s vědomím tohoto světa, ten spodní pramen
představuje Pannu Marii, zdroj věčného života, nikdy nezávislý na
přebytku vody přitékající z povrchu. Přesto však je možno z
povrchu, kde žijeme a kde si sebe uvědomujeme, přerůzným
způsobem sestoupit nebo dostat až ke dnu a tam založit vědomý
věčný život, počít Ježíše, zrodit ho dokonce v lidském vědomí
(narození Ježíše v Betlémě) jako nemluvně, později jako Syna
Božího (křest Ježíšův v Jordánu) atd.
Neušla vám jistě konfliktnost této situace. Panna Maria má
porodit dítě, ačkoliv muže nepoznává. To je jedna stránka konfliktu. Vládce země ukládá ještě nenarozenému dítěti o život. To je
druhá stránka konfliktu. Převedeno do nesymbolické mluvy: Člověk se má odhodlat k tomu, aby ze sebe zrodil nový život. Je to
něco neslýchaného. Jak se to může stát? Máme v něm uskutečnit
nějaký zázrak? Všichni lidé, které člověk zná, zemřeli, aniž by do
posledního okamžiku věděli něco o své nesmrtelné podstatě, tím
méně začali žít už před smrtí nějakým novým životem, o kterém by
mohli říci, že je věčný. Jak se má ten, jemuž se tato možnost nabízí, přesvědčit o tom, že nový život, který se v něm začíná probouzet, je věčný, nebo aspoň přetrvá jeho fyzickou smrt?
Jisto je, že vládce země Herodes, tj. zdravý lidský rozum,
který právem považujeme za jediné spolehlivé světlo, které zatím
osvětluje naše životní stezky, které řídí náš život a naše konání
pomocí správného myšlení, založeného na zkušenosti
(symbolicky: vladařská tradice, právo následnictví atd.), tento

rozum se staví proti možnosti, že by v lidském organismu mohlo
zčista jasna vzniknout nové ohnisko života, které by dokonce
zastínilo dočasnou existenci pomíjejícího života, které by se mělo
stát středem, kolem něhož by se měl točit ostatní, zatím jediný,
pomíjející život. Rozum se cítí dokonce utvrzován ve správnosti
těchto svých námitek tím, že rození nového věčného života
opravdu přichází jaksi po špičkách, právě tak, jak je to velice
podrobně znázorněno v Bibli. O místu narození (rozuměj: o faktu
narození) se nedovídá Herodes (rozum), nýbrž obyčejní pastýři
(rozuměj: základní primitivní lidské prostředky), spíše zvukově a
smyslově, než rozumovými důkazy (v Bibli se praví o divném
zjevení andělů apod.). Dítě pak (nový život) se neprojevuje
rozumně, chová se opravdu jako nemluvňátko, od kterého
nemůžeme chtít zodpovězení naléhavých otázek. Jaké nejistoty
tísní člověka v době, kdy nový život ani ještě nevznikl, teprve se
rodí!
Od člověka se chce rozhodnutí, a to je první rozhodnutí v
sérii dalších, aby svolil k zapřažení celého svého života do služeb
nového věčného života (viz slova Mariina: "Hle, služebnice Páně")
v době, kdy je právě angažován ve světě (Maria je zasnoubena
Josefovi) rozumným, konvenčním, všeobecně uznávaným
způsobem. Nový úkol je zdánlivě v základním rozporu s touto
zaangažovaností. Josef patrně odepře si Marii vzít, až se dozví,
že je těhotná, a to nikoliv s ním. Převedeno do nesymbolické
mluvy:
Jakékoli světské snažení, ať už je to povolání nebo jakákoliv
jiná činnost, studium, sport atd., připadá být člověku, který se má
věnovat veškerou pozorností úkolům věčným a nikoli dočasným,
zbytečné a marné. Člověk totiž tehdy ještě neví, že zaangažovanost v zevním pomíjejícím světě a na pomíjejících úkolech
začne mít postupně povahu nepostradatelného pomocníka, pokud
bude mít své místo v řádu hodnot nastoleném novou, pro lidské
vědomí teprve vznikající věčnou existencí. Lidský život s lidskými
prostředky a s běžnými lidskými cíli začíná být od tohoto okamžiku
také novým životem. Josef představuje, řečeno zjednodušeně,
osvícený rozum, jakousi protiváhu Herodesa, neosvíceného
rozumu. Josef představuje onu stránku lidského života, která,
symbolicky řečeno, je řízena zjevením andělským, řečeno
nesymbolicky, představuje onu stránku lidského života, ve které se
začíná projevovat pochopení vztahů, které dříve byly člověku
skryty. Jak měl vidět spojitosti, když se točil jen kolem svého já
ovládaného dokonalým pocitem oddělenosti od všeho a od všech,
zatímco nyní se začíná rodit nové já, jehož základní vlastností je,

že dorůstá do pocitu sounáležitosti se vším a se všemi. To je
nejvýznamnější vlastnost nového věčného života. Ježíš
nepřestával hlásat, že člověk nemá žít jen pro sebe. Ale jak má
milovat bližního jako sebe, když se jím necítí být? Tento pocit
organické sounáležitosti s ostatními může způsobit jen nový život,
o kterém je tu řeč, to proto, že tryská z daleko hlubšího zdroje než
běžný, pomíjející život, ze zdroje, který je společný všemu životu.
Odtud ono pochopení pro život jiných lidí, jiných tvorů, které měl
Ježíš Kristus a ke kterému se snažil nás přivést.
Josef neodmítl si Marii vzít. Maria představuje opravdu touhou oné nejvnitřnější části, věčné části lidské duše, žít vědomě
věčně a pro věčnost. Jinými slovy: světský život a lidský rozum se
všemi svými nejlepšími vlastnostmi se stávají nepostradatelným
pomocníkem na cestě za věčností, a nebylo by možné bez nich se
obejít.
Vzpomeňme si na základní poučku Ježíšovu: "Kdo nebude
jako dítě, nevejde do království Božího."
Zpočátku, kdy se nemohou jevit výsledky prvního rozhodnutí
a kdy je nutno vytrvat a neslevit z předsevzetí, musí člověk jednat
jako dítě, které nepřemýšlí, zda je pravda, co mu matka říká,
nýbrž zařídí se, je-li poslušné, podle toho, jak mu matka radí.
Každý dělník dostává mzdu až po vykonané práci.
Ježíš symbolikou svého života poskytuje každému možnost,
kdo uskuteční jím navrhované rozhodnutí, předvídat všechno, co
se bude postupně dít ve vnitřním životě. Kdo však neopovrhne
zevním činným životem, nýbrž učiní z něho nepostradatelného
sluhu vnitřního vývoje, tomu zaručuje, že zevní život se stane
integrovanou, nedílnou součástí vnitřního života, takže vnitřní
postup bude mít nenásilný harmonický ohlas v celém lidském
životě. Tato poučka je obsažena v základním Ježíšově
požadavku: "Hledejte především království Boží a vše ostatní
vám bude přidáno."
Máme zkušenost, že toto se beze zbytku plní jen tehdy,
když nahlížíme na světský život jako na nepostradatelnou
služebnici života duchovního, a když se ustavičně snažíme nastolit
mezi oběma těmito složkami života jednotu. Jinak dochází k
disharmoniím, jejichž nejběžnějším příznakem jsou těžkosti a
utrpení všeho druhu. Aspoň z těch kdyby se dal člověk poučit! Na
nich by mohl poměrně snadno poznat, v čem chybuje a v čem má
zjednat nápravu.
Na obranu proti uživatelům světa a poživačům všeho druhu
musím říci toto:

Kladou mi otázku, proč by měli jistý pozemský život
podřizovat nejistému věčnému životu. Neuznávají jinou svobodu,
než volné a co nejširší možné vyžití. Podle nich je lépe se smířit s
tím, že zestárneme a zemřeme, a podle této už starověké
moudrosti, užít života, pokud tu je, především užít mládí, než
promrhat nejkrásnější věk nějakou nadějí v budoucí, možná věčné
blaho.
Odpověď: Jak věci vypadají, tak dlouho každý z nás lpí na
svém odděleném životě a osobním blahu, až se ocitá tváří v tvář
jeden druhému jako nepřítel, neboť blaho jednoho často znamená
utrpení druhého. Vím, že si nepřejete svým blahem připravovat
jiným utrpení, ale bude-li hlavním vodítkem vašich činů osobní blaho, dojdete vždycky k těmto koncům. Poznáte, že jste žili, aniž jste
si to přáli, příživnickým životem, který nakonec nepřinesl
uspokojení ani vám ani ostatním. Berete-li život jako obchod, v
němž si každý přijde na své, zbavili jste ho nadto veškeré poesie a
lidskosti.
Cesta, kterou navrhuje Ježíš, sice neobchází lidské sobectví, naopak, počítá s ním, ale postupně, nenásilně člověka vede k
rozšiřování zájmu ze sebe na bližního, až k lásce, která nečiní
rozdílu mezi mnou a tebou. Taková láska činí člověka dokonce
šťastným, avšak nedá se dosáhnout jinak než zkušeností,
prožitkem, že mezi mnou a bližním není rozdílu. Bez této
zkušenosti vztah k jiným lidem je postaven na ničím nepodložené
víře, že si zasluhují téže lásky jako milující. Zkušenost, které učí
Ježíš, přivádí člověka k jasnému poznání, že pro věčný základ, ze
kterého vyvěrá život nás všech, jsme si všichni více než bratři,
jsme jedinou bytostí. Proto se musí najít tento základ, jemuž Ježíš
říká království Boží. Království mu říká proto, že ono umí převládat
nad ostatními zkušenostmi a pocity, musí se stát zkušeností
základní a tak musí být poznání jako hlavní, nejdůležitější, jako
východisko ke všemu dalšímu, i k osobnímu štěstí a radosti. Ježíš
měl požadavek, na který se často zapomíná: "Radujte se". Jeho
cesta je nejradostnější cestou už proto, že vyvádí člověka ze
žaláře jeho oddělenosti, ve které nikdy nikdo trvale nebyl
spokojen, do svobody tak velkolepé, že čas a prostor přestávají
být hranicemi. Kosmonauté nám líčí, jaký je to ohromující pocit
vznésti se do vesmíru a odpoutat se na chvíli od země. A teď si
představte, jak nezapomenutelný je stav, ve kterém se odpoutáte
od vesmíru, na který potom právem nahlížíte jako na úzkou klec.
"Země a nebesa pominou", řekl Ježíš s pokojným a šťastným
srdcem, ale svými skutky dokazoval, že toto odpoutání nemělo
nikdy za následek opovrhování těmi, kdo je nepoznali, nýbrž

naopak soucit s nimi a vrcholnou, aktivní pomocnou lásku k nim.
Kdyby tohoto prvku v jeho učení nebylo, kdyby jeho učení nevedlo
k dokonalejšímu soužití lidí, nemělo by smysl se o ně zajímat.
Za jakých podmínek se dá uskutečnit první rozhodnutí: O
vzdálené přípravě jsme si napsali dost. Stačilo by ještě dodat, že
nejlepší přípravou je hledání, nenasytné hledání, a lépe než
jakýmkoli směrem, jen jedním a do hloubky. Starověk měl v tomto
smyslu velkou přednost. Neposkytoval člověku chtivému poznání
příliš mnoho poznatků, kterými by se on spíše rozptýlil než soustředil, nýbrž nabízel jen několik málo hodnot, ale ty propracovával
do hloubky. Dnešní člověk je ztracen v přemíře zájmů. Nejlepší
přípravou vzdálenou je však mít třeba jen jediný zájem, ale tomu
se věnovat všemi silami. Nezáleží na druhu zájmu, jenom musí být
takové povahy, aby člověka plně zaměstnával, aby mu poskytoval
nějaké vyhlídky do budoucna a přitom nebyl nemravný nebo
škodlivý. Stejně dobrou vzdálenou přípravou je nespokojenost s
tím, co dokážeme a pro co žijeme, potřeba žít užitečněji.
První případ je proto dobru přípravou, protože se člověk učí
mnohého se odříkat, aby dosáhl jediného. Je ochoten za svůj ideál
platit odříkáním, to znamená, že svým způsobem vychází ze sebe,
že mu jde ve většině případů o věc, o předmět zájmu a teprve v
druhé řadě o něho.
Druhý případ je proto dobrou přípravou, že se člověk při
něm prudce vyprazdňuje od sebe samého a od všeho, co tvoří
obsah jáství, a tím v sobě uvolňuje prostor pro nové hodnoty.
Často se ho zmocňuje i zoufalství nad prázdnotou života, takže i
stránka citová touží po zaměstnání a dychtivě se chápe nabízené
naděje. Tyto typy hledal Ježíš mezi vrstvami lidí špatné nebo
podezřelé pověsti, tehdy mezi celníky, publikány, pijany a
nevěstkami.
Správnou blízkou přípravou je rozhodnutí skoncovat s
dosavadním způsobem života a splnit požadavky pro zrození
nového věčného života a jeho další růst. Prvním a nejsvětlejším
příkladem je nám Panna Maria. Nemohla se nadít toho, že nebude
zapuzena svým snoubencem, bude-li nalezena těhotnou, nemohla
doufat, že někdo uvěří zázraku početí z Ducha svatého, a přesto
svolila: "Ať se mi stane podle tvého slova!"
Jiným příkladem je Zacheus (Luk. XIX, 8), který se rozhodl
takto: "Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestliže jsem
koho ošidil, nahradím čtyřnásobně."
Nejkrásnějším příkladem tohoto prvního rozhodnutí je však
odchod učedníků Páně od zaměstnání, od rodin, zkrátka ode

všeho, co měli rádi a pro co dosud žili, jakmile zjistili, že ideál, ke
kterému je zve Ježíš, má vyšší hodnotu.
Při rozhodnutí s tak rozsáhlým dopadem na celý způsob
života musíme se vystříhat dvou chyb:
1. Mnich rovněž odchází od rodiny a ode všeho, co má,
zříká se svého majetku, a přesto málokdy dospívá ke kýženému
cíli - k vědomému zažívání vlastní nesmrtelnosti už zde na světě.
Hraje zde svou roli chybný základní předpoklad, že nebe (stav
vědomé nesmrtelnosti) ho čeká až po smrti a že na světě není
možno do něho vstoupit. Nejde tu ani tak o skromnost, jako o
základní nepoučenost, nepodloženou žádným Ježíšovým
výrokem, nebo jako o chybný předpoklad, který se tragicky vloudil
do křesťanské víry, ani nevíme jak nebo odkud. Víme jen, že je
výrazem nemohoucnosti duchovních vůdců, kteří sami
nedosahovali nebe, ale dokonce tímto záludným způsobem jiným
bránili vejít. Kolik se mohlo najít lidí, kteří by pozemskou jistotu
zaměnili za posmrtnou naději? Kromě toho, čím více zevní svět
sliboval lidem poskytnout, tím méně bylo těch, kteří se odhodlali
světa se zříci. Kompromitovalo se celé křesťanství, protože
zanedbávalo pozemské štěstí člověka, radostný život, ke kterému
nabádal Ježíš Kristus. Opustit svět nemělo být nikdy cílem, nýbrž
jen prostředkem, jedním z prostředků, jímž se dosahovalo
kýženého nadlidského poznání. Ti, kdo nabádali k takovému
opuštění světa, měli být především dobře poučeni o tom, proč se
ho mělo použít jako prostředku a v jakém případě.
Také nestačí třeba nejslavnostněji se zříci všeho a dokonce
s nejlepším předsevzetím, že se nikdy k tomu nevrátíme, nýbrž je
stejně třeba neželet toho odvratu, ani v tu chvíli, ani později,
protože nezáleží na prohlášení a dobré vůli, jako spíše na tom,
zda se odstranila překážka, která stála člověku v cestě, aby se
mohl stát dokonale svobodným a nezávislým na všem
pomíjejícím. Už pochopení této nezávislosti bylo zcela chybné. To
je nejlépe patrno z toho, že učedníky, kteří pro učení Ježíšovo
opustili své rodiny, směly i nadále doprovázet jejich rodiny. Sám
Ježíš byl toho příkladem, neboť je známo, že jeho matka Maria
byla s ním od prvního zázraku v Káni Galilejské až ke kříži a
dokonce i při jeho pohřbívání. Je dokonce zaznamenán případ, že
Maria a jeho bratři ho volali.
Ježíš Kristus vyjádřil svou nezávislost zcela zřetelně, když
ho volala matka a bratři, otázkou: "Kdo je má matka, kdo jsou mí
bratři?" a opět jindy: "Ptáci mají svá hnízda, zvířata svá doupata,
ale Syn člověka nemá, kam by hlavy sklonil", ačkoliv byl všude

zván, všude ctěn a vítán, čili měl kde bydlet. Byl však domovem
někde jinde, nebyl závislý na ničem, na čem jsou závislí ostatní
lidé. Konečně těsně před smrtí, kdy už visí na kříži a vidí pod ním
stát matku Marii a nejmilejšího učedníka Jana, praví matce: "Hle,
syn tvůj", a ukáže na Jana a právě tak Janovi: "Hle, matka tvá."
Ježíš jasně ukázal, že jde o více než o úprk ode všeho, že jde o
stálý, nový postoj ke všemu, jak k sobě, tak i k ostatním a k
ostatnímu, jako k něčemu, co není jeho a na co si nesmí činit
nejmenší nároky. Mohl proto s klidným svědomím prohlásit: "Chcili cokoliv pro sebe, nevěřte mi."
2. Protože jde o prostředek, pomocí něhož se má člověk
přimknout k věčnému cíli, člověk nesmí učinit toto rozhodnutí a
pak zůstat trčet, nýbrž musí horlivě následovat Ježíše. V tomto
bodě se dělala další zásadní chyba. Nikoho nenapadlo, že je nám
k dispozici program, velmi aktivní program, podle něhož máme
Ježíše následovat. Tento program se hledal v jeho výrocích a
nikoliv také v symbolice jeho života, která se nechápala. Na tu se
hledělo jako na soustavu neopakovatelných zázraků, které svědčí
jen o velikosti a schopnostech Ježíšových. Tomu se však čím dále
tím méně věřilo, k těm divům se přistupovalo se stále většími
rozpaky, až se dospělo tak daleko, že kdyby se vzdělaný člověk
odvolával na nějaký zázrak Ježíšův jako na fakt, ostatní by kroutili
hlavou nad jeho soudností. A přece i ty zázraky, jeden za druhým,
jsou programem, který nám prozrazuje buď co máme sami dělat,
ovšem aniž bychom potřebovali křísit mrtvé nebo léčit
nevyléčitelně choré. Potřebujeme mít klíč ke všem činům
Ježíšovým. Předem nesmíme nic odmítat jako vymyšlené a
nenapodobitelné či nemožné, nýbrž zatím za neprožité a proto
nepochopitelné. Nebude těžké vás přesvědčit o pravdivosti těchto
slov, protože ten klíč mám v ruce a chci vám pomoci, abyste si jím
sami otevřeli. Důležité je, aby se každý sám zmocnil tohoto klíče a
sám jím začal postupně otevírat přístupy k pokladům věčného
života. Tyto poklady se neotevírají najednou, protože takové
bohatství by nikdo neunesl najednou.
Důležité je, aby si nikdo nemyslel, že na této cestě se dějí
nějaké zázraky za pomoci nějakých tajemných sil, které člověku
přispěchají na pomoc, jakmile učiní první rozhodnutí. Běda, neví-li
člověk, co si počít s učiněným rozhodnutím. Ježíš naznačuje, jak
je důležité ihned se dát do práce, ke které on zve. I chvíle váhání
mnoho ubírá na síle prvotního rozhodnutí. Proto nařizuje člověku,
který ho chce následovat, ale napřed chce pohřbít otce, aby ho
nepohřbíval, nýbrž aby ponechal "aby mrtví pohřbívali mrtvé".

Pochopte, že rozhodnutí, o němž zde je řeč, činí člověka
živým, v tom smyslu, jako schopným vejít aspoň na krok do oblasti
věčnosti. Tato životnost se ztrácí, neučiní-li se ihned krok, který se
má učinit. Člověk učinil rozhodnutí, ale zůstal mezi mrtvými, kteří
toto rozhodnutí neučinili. Protože neměl aktivní program, zůstal
vlastně tam, kde byl, neopustil vnitřně nic. Opustit znamená
skutečně odněkud někam odejít. A zase by bylo chybné, kdyby
člověk doslova a fakticky utíkal od lidí a ode všeho, co dosud
dělal. Má "jen" (ovšem jen v uvozovkách) přehodnotit svůj život.
Budovat je podle nových světel a hodnot, které nalezl. Toto
přehodnocení je těžší než útěk od dosavadních vztahů a
povinností. Nedá se provést naráz až do hloubky, i když rozhodnutí musí vždycky komplexně obsahovat změnu záměrů týkajících
se celého života, minimálně takto:
"Dosud jsem všechno činil proto, abych dosáhl toho či
onoho, abych mohl provést něco, co se na mně chce, co si žádá
mé postavení, povolání, poměr k lidem a věcem. Nyní činím totéž,
abych se pomocí toho přiblížil k věčnému životu." Nemusím nic
opustit, nemusím utíkat ze světa, mám si jen postavit nový řád
hodnot, podle kterého se budu od této chvíle důsledně řídit. Tento
řád hodnot je znám a Ježíš ho dopodrobna naznačil v Otčenáši.
Později si jej vysvětlíme.
Zde vzniknou některé naléhavé otázky, které je nutno
zodpovědět. Především: "Nebyl by nejlepší přípravou čistý život?"
Po určité stránce by jí byl, avšak Ježíš přišel léčit nemocné, k
čistotě se možno teprve dopracovat, a lze říci, že čistota, ke které
se dospěje po prvním rozhodnutí, jemuž se říká také první
obrácení, je daleko užitečnější, neboť je poučenější a velkorysejší
než očista předběžná, prováděná jen pro čistotu.
Ukažme si to na příkladu bohatého mládence, který se ptá
Ježíše, co má dělat, aby získal život věčný. Ježíš mu radí, aby
nehřešil. Mladík s klidným svědomím prohlašuje, že přikázání ctí
pořád. Ježíš zajásá, neboť taková příprava není špatná, kdyby
nebyla samoúčelná. Ježíš žádá mladíka, aby rozdal, co má,
chudým a následoval ho. Mladík zesmutní a odejde. K čemu je
jakákoli ctnost, která slouží jen k uspokojení člověka, třeba k
uklidnění jeho svědomí, nebo k vnitřnímu uspokojení, k ukojení
sebelásky apod.? Naproti tomu všem, které Ježíš obrací nebo
uzdravuje, doporučuje "a nehřeš více". Někteří z nich správně
pochopí toto napomenutí a následují Ježíše. Neučiní-li to, budou
zase hřešit, tj. vrátí se ke starému řádu hodnot, v němž není
spojovací článek tak vznešený, aby se mu muselo všechno
podřídit.

První rozhodnutí, které je blízkou přípravou pro nastávající
cestu, má povahu takovou: "Dosud jsem následoval toho neb
onoho, vlastní choutky, přání atd., byl jsem roztříštěn, neměl jsem
spojovací cíl, nyní se odvracím od tohoto vyčerpávajícího a
neuspokojujícího způsobu jednání a myšlení, a beru na sebe cíl,
který mi označuje Ježíš Kristus. Z celého svého života činím
prostředek, a to vlastně jediný, o němž mohu rozhodovat zcela z
vlastní vůle, jímž překročím hranice smrti a vejdu do věčného
života už během svého pobytu na zemi."
Další otázka: "Není to jen dokonaleji promyšlené sobectví?"
Činím-li toto rozhodnutí jen proto, abych zachoval svůj život,
jednám opravdu vrcholně sobecky.
Sobectví je nejběžnější lidská duševní nemoc. Kdyby Ježíš
nepřišel také pro sobce, zúžilo by se jeho poslání na věru tenkou
vrstvu lidí. Nezůstává nám ukryto, že samotní někteří učedníci
Ježíšovi se jali následovat svého Mistra jen proto, že věřili v brzký
nastávající konec světa, měli strach, aby při něm nebyli zavrženi
na věky. Začali proto činit pokání. Stejným způsobem rekrutoval
své žáky sv. Jan Křtitel.
Nic však nedovede lidským sobectvím tak mocně
zalomcovat, jako všestranně pojaté následování Krista. Ponechme
jeho duchu, aby přetvořil člověka. A on jej přetvoří k nepoznání,
pomalu ale jistě, a způsobem, nad nímž užasne nejvíce ten, kdo
se tímto duchem dá vést. Proto Ježíš kladl tak velký důraz na to,
abychom se nespokojovali nějakým formálním modlením,
jakýmkoli formálním modlením a bezduchým plněním nějakých
mravních a společenských příkazů a zákazů, nýbrž abychom se
modlili a také jednali "v duchu a v pravdě". Proto se snažíme
poznat ducha Ježíšova učení, ducha křesťanství, tj. pokud možno
jeho nejvnitřnější nejméně formální a přitom přetvořující smysl
křesťanství.
Následuje-li někdo Krista životem, ocitá se ve škole, v níž se
převychovává ze sobce na člověka vrcholně altruistického. To
ostatní, co je člověku přidáno, podle slibu Ježíšova, obsahuje
především ustavičné rozšiřování osobnosti, člověk stále raději
vychází ze své úzké osobní ulity, neboť poznává stále dokonaleji,
že nejvíce zužoval své životní možnosti právě tím, že žil jen nebo
převážně pro sebe, a to i v tom nejširším slova smyslu pro sebe, tj.
pro všechny, kteří byli jeho, které a co považoval za své. Např. do
zaměstnání chodil proto, aby si vydělal peníze pro sebe, rodinný
život zakládal, aby uspokojil všechny nebo mnohé ze svých
osobních potřeb atd. Postupně se stává v zaměstnání a v rodině

stále vědomějším služebníkem toho věčnostního programu, o
kterém je tu stále řeč. Zatím je vám smysl toho asi skryt, ale
postupně porozumíte, jak tomu má být. Opravdu jen v tomto
smyslu lze přestat sedět na dvou židlích, nikoli úprkem ode všeho,
co způsobuje dvojnost a rozpory.
Třetí otázka, na níž odpověď se nedá odkládat: "Do jaké
míry může soustava církevních předpisů, obřadů a svátostí
pomoci člověku, aby se změnil v žádoucím směru, tj. aby vedl k
vědomému věčnému životu zde na zemi?"
Na tuto otázku se dá bezpečně odpovědět, neboť je tu
staletá zkušenost věřících příslušníků různých církví. Nikdo se
nikdy mechanicky nezduchovnil a nezlepšil. Pouhá docházka do
kostela, provádění zpovědi a přijímání, nezmění člověka a
zanechá v něm pramalé následky, pokud se dotyčný spoléhá, že
prosté absolvování těchto povinností ho někam dovede. Chodí
např. ke zpovědi, ale ustavičně se dopouští těchže hříchů, odejde
z kostela a jedná stejně jako každý, kdo tam nechodí, někdy
dokonce hůře než někteří, kteří tam nechodí. Člověku se vrací z
náboženských obřadů to, co do nich vložil. Jde-li někdo ke
zpovědi proto, že si upřímně přeje změnit svůj způsob jednání a
nikdy se k němu nevrátit, má-li nadto všestranný a velkodušný
program, podle něhož změní svůj život, zaručeně načerpá sílu,
která ho povede dál.
Ježíš si přeje, abychom dovedli skloubit vrcholnou pasivitu
(např. poslušnost vůči Němu) s vrcholnou aktivitou (činnost podle
jeho návodu) zároveň. Obřad sám, jako třeba katolická mše, může
poskytnout v hojné míře program naplňující obě tyto stránky, je-li
ovšem správně pochopen a je-li použit k potřebám vnitřního života
zcela organicky a nenásilně. Pokusil jsem se o to ve spisu Výklad
mše svaté, doplněný o několik aplikací.
V rámci tohoto spisu si rozvedeme program naznačený
Mariinými slovy: "Hle, služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého
slova!" Když Maria dala svolení k tomu, aby se z ní narodil Ježíš,
vzdala se normálního soužití s mužem, protože bylo jasno, že ji
pro její těhotenství snoubenec Josef opustí. Takhle se musí
přistupovat např. ke zpovědi a k přijímání, jsou-li u katolíka
prostředkem, jímž odstartovává svou pouť do věčnosti. Nesmí
přistupovat ke svátostem s nadějí, že se bude smět a moci vrátit k
minulému, byť i bezhříšnému způsobu života, který nebyl předznamenán věčným cílem. Člověk musí opustit dosavadní cíle a
musí začít především hledat království Boží.

Něco jiného je skutečnost, jež se vytvoří bez přímého
přičinění obráceného. Panna Maria nemohla tušit, že si ji Josef
vezme i s dítětem, neboť bude informován andělem a podle této
informace se zařídí. V Bibli se mluví jen o informaci, které se
dostalo Josefovi, ale z událostí kolem narození Ježíše
poznáváme, že široké okolí, začínajíc prostými pastýři a končíc
třemi králi, kteří se Ježíši přišli poklonit, začíná sloužit novému
věčnému životu. To je ono "všechno přidané" pro toho, kdo hledá
království Boží především.
Je-li cesta, kterou člověk nastoupil, dosti velkodušná, je-li
totiž ochoten vložit do hry vše, co může a má, např. chce-li změnit
celý svůj život podle potřeb nového života, podobně jako učinila
Panna Maria, která byla ochotna postoupit všechno jen aby
dostála svému slibu a zaslíbení, utváří se okolnosti tak, že ani
zdaleka nebude zapotřebí všechno změnit, nýbrž jen naplnit
novým duchem, novým smyslem, a z jiných důvodů přistupovat k
těmže věcem, než dříve, čili změnit dosavadní řád hodnot tak, aby
vyhovoval požadavkům nastoupeného životního směru.
Nastolením nového řádu člověk dovoluje vyšší režii vstoupit
do svého života a podrobuje se její činnosti.
Řád hodnot
Zatímco po obrácení, o němž byla řeč, má být nastolen
trvale nový řád hodnot, který má zbavit člověka rozporů: co
napřed, co potom, co ano, co ne atd., a má mu ukazovat na cíl, je
také zapotřebí zavést prostředky, jimiž se má člověk ke
stanovenému cíli dostat.
Řád hodnot má zůstat pochopitelně neměnný, protože
představuje jakousi pracovní normu. Protože však vzrůstá chápání
věcí a souvislostí, může se změnit i chápání normy. Příklad: Sv.
František z Assisi pochopil základní poučku pro svou cestu:
"Obnov tento chrám!" jako pobídku k opravě sešlého kostela sv.
Damiána, ve kterém se právě nacházel. Teprve když opravil tento
a jiné chrámy a skončil tu řadu oprav v kapli Panny Marie,
pochopil, že má opravit chrám své duše a jiných duší.
Podáme-li si tedy zde nějaký výklad řádu hodnot, jak nám jej
vytýčil Ježíš Kristus, neznamená to, že by tento výklad byl konečný. Až budeme schopni daný program plnit všestranněji,
budeme potřebovat dokonalejší výklad řádu hodnot.
Dříve než se pustíme do výkladu řádu hodnot, všimněme si
aspoň orientačně prostředků, jimiž se tento řád plní. Některé a to

ty neměnné, jsou obsaženy přímo v řádu, jiné však, které se mění
se stupněm vývoje, budeme muset měnit ze stupně na stupeň.
Dokonce je třeba uvnitř téhož stupně měnit prostředky podle stavu
a rozpoložení, ve kterém se člověk nachází. O tom všem nám
Ježíš podává podrobné informace, ale křesťané nebyli dosud
schopni tyto poučky z něho vyčíst a pochopit. Bránil jim v tom
samotný přístup k Ježíši. Považovali jej od začátku až do konce
za dokonalého vtěleného Boha, který na sobě tudíž nemohl nic
zlepšovat, a proto také svým životem nemohl radit k postupnému
zlepšování jiných lidí.
Nemíním brát nikomu víru, že Ježíš Kristus byl vtělený Bůh,
ale i když jím byl, vzal na sebe tělo a už tím i dalekosáhlé omezení, které definoval velmi jasně větou: "Jsem menší než Otec".
Dovedu si představit, kolik potíží muselo nepoučeným vykladačům
Písma připravit toto prosté a pravdivé konstatování. A přece, byl-li
Bohem, nemohl být menší než Bůh Otec. Nemůže vedle sebe
existovat jeden Bůh menší a druhý větší. Pak jsou bozi dva. Na
první pohled to tak vypadá, protože Ježíš neopomínal tvrdit, že ve
všem poslouchá Otce. Vrcholem všeho bylo, že Ježíš slíbil
učedníkům poslat Ducha svatého, který také bude schopnější jim
vyložit, co by od něho nepochopili. Do toho všeho ještě vstupuje
výrok sv. Jana, miláčka Páně: "Boha nikdo neviděl". To řekl nejmilejší učedník Kristův, který napsal něco tak nádherného a zasvěceného, jako je Zjevení sv. Jana neboli Apokalypsa.
Život Ježíšův má také ten smysl, že symbolisuje také náš
vlastní vzestup z pomíjející nevědomosti, která je příznakem blížící se fyzické smrti, až k vědomé nesmrtelnosti, ustavičně zažívané, tj. k dokonalé vnitřní svobodě, která nemůže končit fyzickou
smrtí a která je na ní absolutně nezávislá. Ježíš jako vtělený Bůh
se lišil od nás od narození jen tím, že si záhy uvědomil své
poslání, které bylo dvojího druhu:
1. Sám se dostal do takového rozvoje duchovních sil a
uvědomění sounáležitosti s Otcem (a to se dovršilo až ve křtu v
Jordáně), že
2. se mohl stát duchovním učitelem, což znamená, že mohl
na sebe vzít vůli a nesnáze těch, které vedl.
Nesl od začátku až do konce všechny potíže, které i my
máme na své cestě, a navíc ještě tíhu zodpovědnosti při tak
obrovském úkolu, jaký nemůže být svěřen "pouhému" člověku.
"Pouhému" v tom smyslu, že je třeba k tak velkému úkolu, jaký
provedl Ježíš, přípravy už od útlého mládí, přípravy uvědomělé.
Této přípravy se Ježíšovi dostalo. Panna Maria byla předem

poučena o úkolu Ježíšovu, mohla o něm uvědomit Ježíše. Byli o
něm zpraveni i mnozí jiní lidé, kteří mohli přispět k rychlejšímu
vývoji Ježíšovu. V Bibli je zmínka aspoň o pěti z nich, o třech
králích, kteří se přišli poklonit malému Ježíšku, o sv. Josefu a sv.
Janu Křtiteli. Nesmíme podceňovat ani poučenost těch, kteří chtěli
působit negativně na Ježíšův život. I těch bylo zapotřebí, aby vývoj
probíhal, jak náleželo. Také my jsme soustavně vychováváni
dobrem i zlem a máme se dát poučit obojím.
Jak dobře byla Panna Maria poučena o úkolu Ježíšovu a jak
on sám o něm věděl také od ní, je patrno, z jeho výroku, kterým ve
12 letech svého života připomíná matce a Josefovi: "Nevěděli jste,
že já musím být v tom, co je mého Otce?" (Luk. II, 49).
Jedině v rozsahu vůdcovského úkolu a v přípravě k němu se
lišíme od Ježíše. Jinak jako on jsme stejnými nositeli nesmrtelné
duše, věčného základu, se kterým a skrze který se máme spojit s
veškerenstvem, tedy nejen s nějakým mlhavým pojmem Boha na
nebesích, nýbrž i se všemi živými bytostmi, a skrze ně a lásku k
nim se máme naučit milovat Boha živého, který je větší než my,
jelikož jsme omezeni tělem a lidskou individualitou, vzniklou pro
potřeby života v času a prostoru.
Chápeme-li Ježíšův život jako předobraz našeho vlastního
vývoje za hranice pomíjejícího lidství, stane se nám
nepostradatelným
ukazatelem
nejen
duševních
stavů
probíhajících po nastoupení přímé cesty do věčnosti, ale i
poučením o všech prostředcích, jimiž se můžeme dostat kupředu.
A tu platí, že prostředek, který nám zprvu výborně sloužil, za
určitou mez nás neposune. Musí být proto nahrazen prostředkem
jiným. Vyřazený prostředek nesmí být proto považován za chybný
a špatný. Bylo by jen chybné, kdybychom se ho křečovitě drželi a
nechtěli pružně navodit prostředky vyššího stupně. Zhruba lze říci,
že záměna vývojových prostředků vždycky vede k vyšší míře
odosobnění a tím i k vyššímu stupni poznání a též zodpovědnosti.
Aspoň nějaký příklad na změnu prostředků, jak ji výslovně
navrhoval Ježíš: "Bylo vám řečeno: oko za oko, zub za zub, ale já
vám pravím: neodpírejte zlému". Nebo vysílá učedníky k
samostatnému působení mezi lid a dává jim radu, aby si nevzali
ani měšec, ani dvojí suknici ani meč. Když jim dává tutéž radu po
svém odchodu, radí jim pravý opak. Všechno to si postupně
vysvětlíme. Daleko dokonaleji než jednotlivými výroky je změna
prostředků znázorněna způsobem života Ježíšova a událostmi v
něm.

Ježíš svým životem ukázal jak trvale sleduje jeden cíl,
přestože neopomíjí ani nejnepatrnější prostředek k jeho dosažení.
Opatřuje svým učedníkům živobytí po celou dobu, co s nimi chodí,
tlumí rozpory vznikající tím, že se má sledovat jediný cíl. Radí
každému, aby dával císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Božího,
přitom však aby vedlejší podřizoval hlavnímu. Rozlišování hlavního od vedlejšího není dáno cílem, nýbrž principem lásky. Ten dokonaleji určí, co napřed, v době, kdy člověk nemá ještě dostatečně
vyvinutou schopnost rozlišovací. Teprve postupně se do lásky
vkrádá poznání cíle a s tím se mění i její tvář. Ježíš opouští
učedníky, o které tolik pečoval po tři roky, protože je musí tříbit.
Láska doprovázená už poznáním, nikdy nezapomíná na tento bolestný prvek vývoje a nezanedbává jej. Ježíš nemohl dbát ani toho, že v očích učedníků už při bouři na jezeře, při níž spal, jim
připadal jako nedbalý, později v okamžiku svého zatčení jako neuspěvší se svými záměry. Zvlášť dojemná je jeho volba Jidáše za
učedníka, ačkoliv od počátku ví, jaký úkol mu přisoudí.
Nejvýznamnějším dokumentem o tom, jaký řád hodnot
Ježíš znal a sám navrhoval svým učedníkům je v odpovědi na
jejich dotaz, jak se mají modlit. Přednáší jim Otčenáš, všeobecně
známou a stejně všeobecně nepochopenou modlitbu. Až si ji
rozebereme, uvidíte, že většina lidí vůbec neví, co to je modlit se a
tím méně se umí modlit Otčenáš. Stačí trochu se zamyslet nad
uspořádáním jednotlivých myšlenek této modlitby, a je nám jasno,
že jejich pořadí není náhodné. Je tu odhaleno tajemství řádu
hodnot, na němž je postavena celá cesta do věčnosti.
První myšlenka zní:
"Otče náš, jenž jsi na nebesích"
My jsme představiteli toho, co existuje ve stavu ustavičných
proměn a vývoje, což je stav přechodný, i když v celé své spojitosti trvající miliardy let, máme-li na mysli vznik a vývoj naší
hvězdné soustavy až po výskyty člověka. Stav této existence se
dá jednoduše nazvat bojem protikladů a charakterisovat
nejrůznějšími páry dvojic: přitažlivost - odpudivost, světlo - tma,
aktivita - pasivita, až na úrovni lidského hodnocení: dobro - zlo,
ctnost - hřích atd. Vývoj, který lze na této úrovni pozorovat, dává
tušit, že tuto oblast existence možno jaksi absolvovat a že tu
máme co činit s řadou vývojových článků, z nichž ten poslední,
člověk, je už tak daleko, že může pomýšlet na to, aby z této řady
vypadl; ovšem oři spojitosti, která skrytě nebo zjevně stává mezi
články této soustavy existenčních prvků, není možno vypadnout a
nestarat se o nejblíže nižší články, se kterými je článek vyšší

nejúžeji svázán. Proto Ježíš, který byl na cestě k překročení
hranic pomíjející, proměnné existence do existence věčné, kterou
nazývá Otcem, nemohl se neohlížet po svých mladších bratřích,
nemohl jít sám pro sebe a za sebe, jako nikdo nemůže takto jít.
Začíná-li modlitbu oslovením "Otče náš" a nikoliv "Otče
můj", činí tak nejen proto, že učí se modlit celý kolektiv učedníků,
nýbrž i proto, že má na mysli téhož Otce, jeho i jejich, společného
Otce, společnou věčnou existenci, kterou vystihuje slovem
"nebeská", slovem velmi příhodným na tehdejší dobu, protože
oproti proměnlivosti všeho, co je na zemi, symbolizovalo daleko
větší stálost toho, co člověk viděl na nebi, stálost hvězd,
pravidelný vzestup a pokles slunce, běh oběžnic atd. Z oslovení
"Otče náš" je patrno, že Ježíš tuto "nebeskou skutečnost" považuje za původce nás všech, řečeno trochu osvíceněji, že tato naše
pomíjivá existence je odvozena z oné nepomíjivé, nazvané Otcem,
že z ní vyvěrá. Z dalších částí modlitby je patrno, že ji považuje za
stálý zdroj dalších milostí, větších než je pouhá existence, že v ní
nacházíme oporu pro své rozhodnutí přejít do ní, že je dokonce
jejím přáním, abychom tento přechod uskutečnili. Tím se dokonale
uceluje náš pohled na Otce. Nemělo by smyslu obracet se k
Tvůrci, který nás nechává na pospas tvůrčím zákonům, s celou
řadou proseb. Obracíme se ke Tvůrci, který ustavičně tvoří a přeje
si vytvořit a dokonce nikoliv bez našeho přičinění, pro nás novou
skutečnost, nový vyšší život bez omezení, kterých jsme zatím
svědky. Řeší se tu rozpor mezi theismem a deismem s naprostou
jasností ve prospěch Tvůrce ustavičně činného a starajícího se o
stvořené. Kdybychom pohlíželi na Otce očima a zkušeností Ježíšovou, jak nám ji prozrazoval od svého prvního zaznamenaného
výroku ("Musím být v tom, co je mého Otce"), přes četné
napomenutí učedníkům (např. na rozbouřeném jezeře, o svaté
bezstarostnosti, při svém zatčení atd.), až po prohlášení jeho
jednoty s Otcem ("Já a Otec jedno jsme"), pak bychom záměrně
konali Otcovu vůli, která se dá velmi zjednodušeně nazvat touhou,
aby po mostě do věčnosti pořád přecházely další a další duše.
Tím mostem do Věčnosti není nic jiného a nic většího než naše
pozemská lidská existence. Proto se Ježíš snaží o to, aby se v
této existenci zjednaly takové podmínky, které by takový přechod
co nejvíce usnadňovaly. Existence lidí se stává jeho existencí. To
je jeden z největších úspěchů duchovního vzestupu (výrok
Ježíšův: "Cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratří mých, mně jste
učinili."). Čím dále jde člověk touto cestou, tím méně se cítí
osamocen, tím více jde také za své spolubratry, kteří o tom ani
nevědí. V tom tkví spasitelství Ježíše Krista.

Protože Ježíš začíná slovy "Otče náš" modlitbu a nikoli
pouhou řeč nebo úvahu, má tato myšlenka ještě jiný, hlavní
význam. Zatím jsme si vysvětlili jen její obsah, její význam, ale
neřekli jsme si nic o tom, co znamená v modlitbě.
Modlitba se obvykle definuje jako povznesení mysli k Bohu.
My bychom si mohli tuto definici přiblížit stanovisku lidí, kteří se
nemodlí a nevěří v Boha. Jaký smysl má pro ně modlitba respektive: je postradatelná nebo nepostradatelná na cestě, o níž je v
této knize řeč? Vy, věřící, nedivte se těmto otázkám. Jsou kladeny
v duchu Ježíšova působení a zacházení s lidmi. Šel si pro
každého tam, kde byl. Měl stejné potíže s nevěřícími jako s věřícími, a těžko říci, s kterými měl větší. Ten spor bych nikdy nechtěl
vést, protože by mohl dopadnout nečekaným způsobem v neprospěch věřících, kteří si o sobě myslí, že jsou lepší nebo pokročilejší na cestě než ostatní, a proto někdy s nimi nelze hnout z
místa.
Ježíš mluvil k učedníkům, jejichž víra nebyla, až na malé
výjimky, nejpevnější. Doporučoval jim modlitbu také proto, že není
lepšího prostředku než povznesení mysli nad běžné starosti, nebo
aspoň pohled na ně jaksi z nadhledu, jímž by bylo možno nalézti
východisko ze složitých, zamotaných situací a dospět k řešení nad
původní očekávání šťastnému a moudrému. Modlitba pro nevěřícího je takovým povznesením mysli, při němž se na chvíli stává jaksi nezúčastněným divákem na všechno, co předtím bylo
jeho, odstupuje na chvíli ode všeho svého a posuzuje je
přinejmenším méně osobně, klidněji, nestranněji a s ohledem na
širší souvislosti, na širší rozsah životních záležitostí. Takovým
odstupem věci dostávají svůj pravý rozměr. Nebetyčná výše
stromu mizí, odstoupíme-li od něho. Vidíme ho potom jako jeden
mezi ostatními, v souvislosti s celým lesem.
A Ježíš se nespokojuje s polovičatým odstupem od sebe.
To uvidíme i z dalších částí jím navrhované modlitby. Začíná
modlitbu "Otče náš". Člověk se obrací k předpokládanému
věčnému základu a zdroji svého života. Oslovení "Otče náš"
způsobem modlitby představuje nejzazší možné odstoupení od
sebe sama. Ježíš podal návod k tomu, jak to provést, když pravil:
"Dělám-li něco pro sebe, nevěřte mi." Co považuji za sebe, nebo
koho považuji za sebe? Všechno, co ve mně rostlo od chvíle
narození až po dnešek. Napřed jsem začal vnímat tento svět
smysly, vytvářel jsem si o něm nějaké mínění, rozumový obraz o
světě, pak citový vztah k lidem a věcem ve světě a zpět k sobě
jako východisku. Procházel jsem různými krizemi při této tvorbě
vlastní individuality. První velká krize nastává asi tak ve třech

letech, kdy se rozhoduje už o všech základních rysech člověka.
Další během puberty, kdy se formuje citová stránka, a potom při
každém otřesu této stavby vlivem tzv. zevních událostí, vlivem
úspěchů, neúspěchů, katastrof a nečekaných vyváznutí z nich atd.
Tak se vytváří lidské já, jehož součástí je více či méně pevný
vztah k lidem a věcem. Říká se tomu záliba v těch, odklon od
jiných; formují se osobní zájmy, koníčky, averse, atd. Toto
všechno je lidské já. Mohli bychom si je představit také jako velkou
hromadu malých já, z nichž každé představuje jednotlivý kladný
nebo záporný vztah k někomu nebo něčemu. Tento pohled na
sebe je velmi užitečný, protože nám poskytuje pochopení
duševních radostí a utrpení. Malá já jsou vzájemně pospojována.
Je-li např. vztah k milované osobě, která představuje jedno ze
silných já, porušen smrtí této osoby, jsme zarmouceni celí, nic nás
netěší, jako by nic jiného neexistovalo. V soustavě různých já
vznikla mezera, která není ničím zaplnitelná. Ostatní já ji nemohou
jen tak beze všeho zaplnit, protože mají v soustavě "jáček" svá
místa. Víme, že v této chvíli se dá nejsnáze na člověka působit
nějakou vírou nebo nějakým mocným novým citovým impulsem,
např. je snadné v člověku vzbudit zájem o jiné opuštěné lidi. Pak
ovšem je třeba tento nový článek našeho já pospojovat se všemi
ostatními drobnými nebo většími já v jeden celek, aby ustal pocit
bolesti a aby se duševní rána zahojila. Je to něco obdobného jako
při narušené tkáni.
Ježíš uměl mistrně využít takových okamžiků při obracení lidí na víru v něho, avšak v modlitbě Otčenáš navrhuje něco daleko
znamenitějšího, než co dokázal všemi svými zázraky. Učil odstoupit od celého já najednou. K tomu, aby se to podařilo, navrhuje
hledat a najít hodnotu, kterou nazývá Otcem nebo královstvím nebeským. Mluví rovněž o Otci na nebesích, jako právě zde v této
modlitbě. Tomu se dá dobře rozumět bez pomoci víry, po výkladu
o lidském já a jeho složkách. Stačí provést překlad z náboženské
terminologie do psychologické. Ten zní takto:
Všechna tato malá já musí z něčeho vyrůstat, z nějaké živné
půdy. Podobají se vlnám na oceánu, které nezasahují příliš hluboko pod mořskou hladinu. Hloubka 60 - 100 metrů už sotva něco ví
o povrchovém vlnění. Něco takového může existovat i v člověku.
Může existovat podpovrchové já, které je v klidu, avšak umožňuje,
aby na jeho povrchu vznikaly všechny možné změny, jimž pak
říkáme "jáčka". Ježíš doporučuje sestoupit do tohoto, řekněme
vnitřního já, které budeme pro rozlišení od povrchového já od této
chvíle označovat s velkým "J" - tedy "Já". Nazývat toto Já Otcem
je velmi příhodné. Např. rozumná myšlenka pochází na jedné

straně z rozumu, ten je do jisté míry její otcem, podnět k jejímu
uvědomění však může pocházet z vnějška. Někdo si dá vypočítat
příklad. Úkol přišel z vnějška, ale úkolu musím rozumět, mám-li jej
vypočítat, čili řešení přišlo z vnitřku, z rozumu. Po této stránce
rozum je otcem. Zrovna tak je tento vnitřní otcovský článek
nepostradatelný v celém životě. Zevní svět před nás klade úkoly
od chvíle narození a my je řešíme ze zkušeností, které jsme
nasbírali při řešení předešlých úkolů.
A hle, zde je mezera. Mistrně unikáme myšlence, že má-li
tato řada začít, není nikde nic předešlého. Mluvíme o nadání, vlohách, schopnostech, genech atd., zkrátka pomáháme si všelijak,
abychom obešli skutečnost, že od prvního okamžiku svého života
budujeme na základě nám neviditelném, ale velmi skutečném,
všechno, co potom skládá naše lidské já. Je v nás nějaké Já,
které zůstává skryto jen proto, že nikdy nepociťujeme potřebu
sestoupit pod povrchové vlnění naší mysli a našich citů. Ježíš nás
má k tomu, abychom tento sestup provedli. Toto Já, tento Otec,
jak výstižně říká, dlí v nebesích, tj. v absolutním klidu. To je ta
hloubka oceánu, nic více, nic méně, které se netýkají povrchové
tužby (složky?), ačkoliv jsou z jedné strany všechny umožněny její
existencí. Klidná hloubka vody drží na svých bedrech čeřící se
vlny. Hlubší základní Já umožňuje obdobným způsobem existenci
tisíce drobných jáček. Sestoupení za tato já se člověku opravdu
jeví jako vstup do nebe nebo do ráje. Ty tam jsou všechny
nepokoje, zloby, vášně, zaujetí a odpory. Tento odstup od sebe, tj.
od toho, co za sebe považujeme, je užitečný také z toho hlediska,
že nám umožňuje nezaujatý pohled na sebe, a nakonec nás učí
vidět svou pravou podstatu v onom velikém Já a nikoliv v té
hromadě drobných já, která se mezi sebou sváří o prvenství a jsou
v ustavičném pohybu. Archimedes: "Najděte mi pevný bod!" To je
věčné volání nejlepších lidí na celém světě a všech dob. Nevěřící
člověk má jenom obavy, aby nebyl odveden od skutečnosti do
nějaké vybájené neskutečnosti, kterou by se začal opájet až k
otupení. Pohled na Ježíšův život je důkazem, že k ničemu
takovému nikoho nevedl. Od chvíle, kdy zažil v Jordánu Synovství
vůči Otci, o němž je tu řeč, žil daleko plnějším životem než před
tím. Jakmile zažil, že jeho já je synem Já, podřídil své já jemu a
poskytl nám vzor hodný následování.
Pokročme o kousek dále. Od Já, Otce, dostáváme všechno
od začátku bez nejmenšího vlastního přičinění, asi tak, jako dítě
dostává od matky všechno, co potřebuje ke svému životu a růstu.
Mějte na mysli tento fakt. Proto se vám zdá, že Já vůbec neexistuje.

Dostáváme však všechno od Já bez vlastního přičinění?
Nedostali bychom nic, kdybychom přestali žít v tomto světě,
kdybychom nebyli vystaveni omezením a těžkostem tohoto světa.
Dítě, které by bylo zcela pasivní, nezůstalo by naživu, nepřijímalo
by od matky ani potravu, nedýchalo by.
Tady se v oboru dobývání věčnosti dělá jedna ze základních
chyb. Povznesení mysli k Bohu, nebo k Já, k Otci, není pouhým
uklidněním mysli, pouhým pasivním stavem. Je-li jím, nikam nevede, nepovznáší, zabíjí a odvádí člověka od skutečnosti. Upozorňoval jsem vás na fakt, že bereme z Já všechno, i když se o to vědomě nijak nepřičiňujeme. Jak jinak to bude dopadat, když se o to
budeme vědomě přičiňovat? Ježíš radí: vědomě se přičiňovat. To
je něco zcela nového co do směru lidského působení. Tady se
proniká do oblastí, od nichž je člověk běžnou činností ustavičně
odváděn. Ježíš tvrdil něco velmi zajímavého: "Království Boží
násilí trpí a násilím je dobýváno." Mluví tedy o úsilí bez něhož se
nikdy nic nedobude. Povznesení mysli k Bohu nemůže tedy být
uložení do klidu podle myšlenky "On je klid". Uklidnění je
prostředkem ke vstupu do Já, ale není ničím více než odstupem
od neklidu, není ještě přístupem k Já. Odstoupím-li od čehokoliv,
neznamená to, že jsem k něčemu jinému přistoupil. K tomu je
třeba dalšího úsilí. Proto myšlenku "Otče náš, jenž jsi na
nebesích" nesmíme oddělovat od dalších, jako:
"Posvěť se jméno Tvé"
"Přijď království Tvé"
"Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi."
Až sem sahá v modlitbě Otčenáš celý návod k dobývání
království Božího, nebo, chcete-li, k přístupu k Já, k vědomému
styku s Já.
Radil-li Ježíš, abychom hledali především království Boží,
nemohl ani v modlitbě zařadit návod k nalezení jinam, než na její
začátek. Bylo by však chybou, kdybychom se domnívali, že právě
modlitbou se má dobýt království Boží a že je méně významné
dobývání ostatním životem, kterému je věnována převážná další
část Otčenáše.
Vraťme se k první části, týkající se převážně modlitby. Možno říci hned úvodem, že modlitba je stará jako lidstvo, ale málokterá měla za cíl vědomé spojení s nesmrtelnou oblastí nebo
pravlastí člověka. Většina modliteb měla vždy charakter proseb za
běžné statky tohoto světa. Ježíš však razil myšlenku: "Hledej
především království Boží a vše ostatní ti bude přidáno." Tato

myšlenka samozřejmě v modlitbě znamená, že kdo si přeje
příchod království Božího, ten má právo se modlit i za ostatní
pozemské věci, neboť pokud jsou v souladu s oním příchodem,
budou mu přidány. Ježíš pak v Otčenáši dále ukazuje, za jakých
podmínek mu budou přidány. Ale k tomu se dostaneme později.
Otčenáš oproti ostatním modlitbám má také ještě tu
přednost, že spojuje tzv. vnitřní uskutečnění s vnějším.
Kdyby Otčenáš obsahoval jen dosud citovanou část, a byl
správně pochopen a praktikován, vedl by jen k vnitřnímu
uskutečnění, to znamená, že by sice umožňoval lidskému já
proniknout během modlitby k nesmrtelnému základu lidské bytosti,
k Já (o němž zatím jen předpokládáme, že je nesmrtelné, až do
zkušenosti, která se v Bibli nazývá křest v Jordánu), ale totéž by
se nedělo v činném životě. Tam by byl člověk do značné míry
ponechán v dosavadních rozporech svého smrtelného lidského já,
stále by volil chybná řešení v myšlenkovém a činném životě atd.
Zevní nebo vnější uskutečnění onoho spojení s nesmrtelnou
podstatou, jehož byl Ježíš nekompromisním zastáncem, je naproti
tomu vynášení vnitřní zkušenosti do myšlení a činů do způsobu
jednání a konec konců do všedního provádění vůle Boží ve světě.
My si tutéž myšlenku vyjádříme později nenábožensky.
Zkušenost vnitřního uskutečnění, kterou si rozeberme
napřed, jak nám velí řád hodnot, stanovený v Otčenáši, je velmi
vzácná, neboť klade na člověka obrovské nároky.
Neměl by se každý vysvětlovat odděleně, ale dosavadní
způsob lidského chápání nám zatím nedovoluje souhrnný pohled
než skládáním částí dohromady, integrací. To je způsob, který je
po dobu vnitřního uskutečnění nahražen daleko dokonalejším
chápáním skutečnosti v celku se všemi souvislostmi. I když člověk
nepřevede toto chápání do zevního života mimo modlitbu, přece
tato zkušenost mu předvede důkaz o možnostech, které stojí před
ním. Během doby sdružováním představ a pokud se nepřestane
touto zkušeností zabývat, si převede postupně vnitřní uskutečnění
do zevního, aspoň do určité malé míry i tehdy, když nechápe nebo
zanedbává vnější uskutečnění.
"Posvěť se jméno Tvé"
Otci na nebesích dávali ve Starém zákoně různá jména.
Nebyla to pouhá pojmenování bez významu. Jeden a tentýž Bůh
měl řadu jmen, především proto, že každé z nich znamenalo směr,
ze kterého se člověk k Bohu přibližoval. Každý člověk se nachází
na jiné straně obrovského kruhu, ze kterého se ubírá do jeho

středu, řečeno nábožensky: k Bohu. Není přitom rozdílu mezi
věřícím a nevěřícím, není rozdílu mezi různými druhy víry, nikdo z
nás během lidského života neujde procesu zrání, a tomuto
procesu se v náboženství říká cesta k Bohu. Představte si, jak by
se kladným způsobem tento proces dal urychlit, kdyby si byl
člověk vědom toho, na které straně kruhu je, kdyby se vyznal v
místě, na kterém se nachází! Kdyby aspoň jeden o druhém věděli
tolik, že každý z nás je na jiném místě, a že musí ze svého místa
jít, odtamtud zrát, že musí být přesazován, začali by mít
vzájemnou úctu k životnímu postoji.
Vím, že vy věřící mi máte za zlé, že se zabývám ustavičně
nevěřícími, a vy nevěřící zase, že do racionálních úvah pletu pořád náboženství. Mám však na mysli počínání Ježíšovo a dávno
jsem přišel na to, že bylo velmi moudré. On si šel pro každého
tam, kde dotyčný byl. Především mu ukázal, že žádné místo, kde
se člověk nachází, není tak špatně položené, že by odtamtud
nemohl jít kupředu. Ukázal také, že jen z takového místa se
nemůže hnout, je-li s ním spokojen. Místo, ve kterém jsem, mně
musí být východiskem cesty a nikoli místem, kde se mám usadit.
Jména Boží ve Starém zákoně byla názvem různých druhů
možných východisek, byla dokonce programem, jímž se má
člověk řídit, aby se z toho kterého východiska dostal dál.
Jak by se změnil způsob lidského života, kdyby se lidé poučili o různých druzích východisek, kdyby si každý mohl najít za
pomoci zkušenějších své a mohl si pak jít svou cestou a nebýt
osočován jinými, že jde jinak a pomocí jiných prostředků! Pak by
každý plnil požadavek "Posvěť se jméno Tvé".
Sestupme trochu hlouběji.
V židovském národě neexistovala příjmení, za to většina
jmen byla odvozena od některého ze jmen Božích a vyjadřovala
vlastně cestu, jakou se má vydat člověk jím nazvaný podle přání
rodičů. Obyčejně rod měl svou cestu už tradičně vyšlapanou, a
jména všech mužských potomků obvykle byla obměnou této cesty,
neboť lidé se domnívali, že každý kdo se narodí v určité rodině,
má určenou obdobnou cestu.
Jménu Ježíš, tak jak se přepisuje v nejstarším rukopise
Nového zákona, psaného řecky, JESOUS, je ovšem původu
hebrejského, kde zní JEHOŠUA (Syn Jehovův), zkráceně JOSUE,
což znamená také "Jahve je spása". Tím je pro Ježíše dokonale
vyznačen program. Opět nutno říci, že do tohoto programu musel
dorůstat a musel ho postupně plnit, nikoli najednou, právě tak, jak
je tomu u každého člověka. Výstižně o tom praví evangelista

Lukáš (II, 52): "A Ježíš prospíval moudrostí, věkem a přízní u
Boha i u lidí".
Abychom tento program správně pochopili, promluvme si
napřed o jménu Ježíš, pak o jménu Jahve. Ve Starém zákoně
jméno Ježíš (Josue) bylo používáno u theokratických králů, tj. u
těch králů, kteří se vědomě stýkali se svou věčnou podstatou, a z
moudrosti, kterou načerpali z tohoto styku, pak vládli.
Víme dobře, jak potom mnozí králové ke svému jménu
připisovali "z Boží milosti", avšak neměli vůbec žádný styk s
věčným životem. Osobovali si toto epitheton zcela neprávem. Tak
se postupně znehodnocovaly všechny náboženské pojmy. Jméno
Josue bylo záhy vyhraženo pro velkého krále, nejvyššího kněze
nebo proroka, který má přijít a nastolit na zemi vládu Boží.
Jahve je nejposvátnější jméno Boží v Izraeli. Původní jeho
tvar JAHVEH znamená "Já jsem", a je to první osoba přítomného
času hebrejského slovesa "havah" - býti. Hebrejština se psala bez
samohlásek, toto jméno se psalo tedy JHVH, známé TETRA
GRAMATON (řecky: jméno sestavené ze čtyř hlásek), nikdy
nevyslovované nahlas, leda při modlitbě nejvyššími kněžími. Místo
JAHVEH se mělo vyslovit ADONAI (můj Pán) nebo ELOHIM
(Bůh).
Psané JHVH však představuje ještě další zákaz, který na
první pohled není patrný, zákaz psát toto jméno. Ono je vlastně
složeno ze samých hlásek, které se napíší IEOUA.
I kdybychom nebyli poučeni o tajemství tohoto dvojího
zákazu, mohli bychom přijít na to, že je tu skryt návod:
Nepředstavuj si toto jméno psané!
Nevyslovuj je nahlas, nýbrž jen v duchu!
A tím máme před sebou určitý, velmi účinný způsob
posvěcení jména Božího.
Jděme po stopě tohoto tajemství dál. Vyslovovati v duchu, to
je nejprostší výklad a nejjednodušší posvěcení jména Božího.
Ostatní podmínky vyplývající z myšlenky "Otče náš, jenž jsi na
nebesích" a z dalších složek Ježíšova myšlenkového postupu si
vysvětlíme později .
Užitečnější, ale na provedení obtížnější, je vůbec nevyslovovat
toto jméno, ani si je v duchu nepsat, nýbrž jen je posvětit. Kdyby
něco podobného bylo možné, pak by to asi nejvíc odpovídalo
smyslu tradičních zákazů o psaní a vyslovování JEHOVAH.

Naštěstí není nic skrytého v učení Ježíšově, co by nebylo
zjevné z pochopení celkového jeho smyslu a z pochopení hlavních
prostředků, jichž použil k nabytí vědomí věčného života pro sebe i
pro své učedníky. O celkovém smyslu Ježíšova učení jsme si řekli
dosti, teď nám zbývá ještě probrat prostředky, jimiž se má
dosáhnout cíle: Při velmi zjednodušeném pohledu vidíme, že jsou
v podstatě tři, a všechny ostatní jsou z těchto tří odvozeny:
1 - Soustavné zvyšování poznání
2 - soustavné zvyšování lásky a
3 - soustavné využívání lidského života, dá se říci, že přímo
lidského těla, k nabytí prvních dvou složek, poznání a lásky, a tím
i lidského vědomí osvobozeného od těla, času a prostoru.
Výklad prvních dvou složek je zatím postradatelný, neboť
každému, kdo se seznámil s učením Ježíšovým, je zřejmé, že tyto
vývojové prostředky v něm dominují, avšak výkladem třetí složky
se postupně zaměstnáváme a budeme se i nadále zabývat,
protože v dosavadní literatuře byl proveden jen v nedostačující
kvalitě. Nás nyní zajímá hlavně v souvislosti s posvěcením jména
Božího. Ostatní výklad této složky bude moci být proveden teprve
později a postupně.
Zmíněné tři složky učení Ježíšova odpovídají základním
třem nejběžnějším východiskům k témuž cíli. Tato tři východiska
bychom mohli nazvat typy, z nichž potom jsou odvozeny nesčetné
podtypy prostředků vývoje.
Výklad třetí složky je už proto tak důležitý, že člověk
víceméně ztotožňuje svou existenci s existencí svého těla, do
něho a do jeho vlastností je ponořen a zamilován. Někdy tělesnou
existenci nenávidí, což představuje stejně mocné pouto, jako když
ji má rád. Odtamtud musíme člověka dostat někam dál, tam se s
ním setkáme nejpravděpodobněji. Proto Ježíš léčil nevyléčitelně
nemocné a křísil mrtvé. Je zřejmé, že tu šlo o působení na lidi
přes tělo. Tento Ježíšův způsob působení byl pro něho charakteristický, nesnažme se odmyslit si ho přes veškerou jeho nepohodlnost pro naše rozumové chápání. Zbavili bychom Ježíšovo učení
právě nejvýznamnějšího prostředku, na nějž ukazoval všemi prostředky.
Řekl: "Nikdo nemůže dát více než život." A z ostatního jeho
učení vyplývá, že jen ten, kdo dá všechno, má naději všechno
získat. Viz smrt Ježíšovu na kříži a následující zmrtvýchvstání.
Dále ukázal, že život se má dát dříve, než se umře tak jako tak.

Fyzická smrt sešlostí nebo nemocí není obětí, není darem, nýbrž
nevyhnutelným příznakem pomíjejícnosti člověka.
A zde jsme u samého kořene věci. Posvěcení jména Božího
spočívá v tom, že se obětuje pomíjející život pomocí tohoto
posvěcení. Je-li člověk dosti odvážný a dovede-li odevzdat svůj
život z lásky k poznání nebo z lásky k lidem, nikoli z vypočítavosti,
dostane výměnou, když toho nejméně očekává, život věčný. Ježíš
Kristus tohle názorně ukázal na kříži. Těsně před smrtí se cítil
úplně opuštěn od svého Otce, umíral však z lásky k lidem, a proto
i při té úděsné opuštěnosti a temnotě, která se v něm rozprostřela,
odevzdal Otci svého ducha, tj. odevzdal své lidské vědomí a tím i
svůj lidský život.
Smrtí na kříži je zároveň naznačeno, že nezemřel sešlostí
věkem nebo nemocí. Byla to smrt násilná, a v tomto smyslu
království Boží násilí trpí a násilím je dobýváno. Zevní nepoučený
pozorovatel měl dojem, že se stalo násilí Ježíšovi a nikoliv království Božímu. Podlehli tomuto dojmu i učedníci Ježíšovi. Avšak
výsledek smrti Ježíšovy ukázal, že byla vstupem do věčného života, čili že se tu stalo násilí království Božímu.
Posvěcení jména Božího je právě takovým násilím, jímž se
dobývá království Boží. Ježíš Kristus i toto krásně naznačil tím, že
všechno dělal s rozkazu Otcova nebo z vůle Otcovy. Všude a ve
všem ctil jméno Otcovo a tím se dostal jak na kříž, tak i ke
zmrtvýchvstání. Kdyby je byl neposvěcoval svými skutky, a svou
poslušností, nebyl by dospěl ani k jednomu ani k druhému, nebyl
by nám svým životem vůbec nic řekl.
Ježíš podtrhl svým životem skutečnost, že lidská existence
má nejen význam jako vývojový článek, k němuž se dospělo,
nýbrž i jako nepostradatelný nástroj k dobytí věčnosti. Celým svým
životem říká, že nebýt lidského těla, nebylo by možné na této planetě - mluvme zatím jen o ní - překročit hranice vesmíru. Klade
zvláštní důraz na existenci jako takovou, mluví o konci světa,
jakmile nastane překonání párů dvojic, jak jsme si už o nich řekli.
To se však nikdy nemůže stát globálně v určitém časovém okamžiku, nýbrž jen individuálně v připraveném lidském nitru. Je-li však
vnitřní spojitost mezi jednotlivými bytostmi, pak konec, který
nastane v jedné z nich, ovlivní i všechny ostatní a nepatrně
posune běh věcí kupředu.
A právě správně pochopený a uskutečněný program
JEHOVAH, "Já jsem", má se stát mocnou pomůckou pokroku.
Ve významu slova je mnoho napověděno. Také člověk si o
sobě myslí, že je způsobem "já jsem ten a ten, takový a takový,

mám ty a ty vlastnosti, určitý majetek, přátele, nepřátele, mám k
dispozici nepřeberné množství prostředků, které vytvářejí mé
životní prostředí atd." Tímto rozborem jáství by se došlo až k
osobním sklonům a k obsahu citového života k pozemským cílům.
Jestliže pak se tu tato lidská existence objevuje jako vyvinutá z
mrtvé hmoty, předkládá se nám příliš mnoho k věření. Už jsme se
naučili předpokládat, že veškerá hmota se vytvořila z nějaké
základní nerozlišené hmoty, neboť fyzikové nám začínají
dokazovat, že hranice mezi prvky nejsou nepřekročitelné. Program
JEHOVAH nám nabízí zkušenost, a Ježíš ji dokonale
rozpracovává, že všechny projevy života pocházejí z jediného
základního "Já jsem". Tomu není třeba věřit, o tom je možno se
přesvědčit. A nyní si řekneme, jak.
Všechno je postaveno na prastaré zkušenosti, po tisíciletí
opakované osobní zkušenosti, že lidské já je nejpotřebnějším
pomocníkem na cestě do vědomě věčného života, a zároveň
největší překážkou na této cestě.
Pomocníkem je po té stránce, že tam, kde není rozvinuta
lidská individualita, nelze nastoupit cestu k vyššímu Já, o němž tu
byla už řeč, neboť jen rovné s rovným se může setkat. Individualita lidská si rovněž říká "já jsem", já mohu to a to nebo dokonce já
mohu vše. I kdyby člověk věděl, že má i v tomhle pravdu, nebylo
by s ním k vydržení. Kdyby však věděl, za jakých podmínek může
vše, zase by se jeho velikášství dostalo do náležitých mezí. Zde v
tomto spise si právě tyto podmínky vyložíme. Jsou, mírně řečeno,
tvrdé. Člověk se ve chvílích svých životních úspěchů cítí falešně
věčný, nepomýšlí na to, že všechno, co založil a co dobyl, má
velmi krátké trvání. Měl by se sám přesvědčit právě ve chvíli
plných, ničím neoslabených možností, na čem buduje, čím je jeho
hmotná existence, kde je její původ, odkud přichází a kam po
velmi dlouhém, z lidského hlediska, nedozírném vývoji dospívá.
Měl by v sobě prožít zkratku možného vývoje ve hmotě. Tato
zkušenost se dá prožít posvěcením v těle takového jména Božího,
které znamená právě tak "Já jsem", jako ctí i malá lidská individualita sama sebe. Nejde o nic jiného než o to, jak v sobě nastolit
věčné Já namísto dočasného lidského já, a to přímo za jeho
pomoci. Výsledek tohoto úsilí bude, že malé lidské já splyne jako
malá řeka s obrovským oceánem Jáství. Ježíšův život, zejména
jeho zkušenost v Jordáně, nám však prozrazují, že nejde o
rozplynutí lidského já, jak se domnívají lidé, kteří nepozorně čtou
hinduistické nebo buddhistické spisy týkající se téhož problému,
nýbrž o nabytí správného vědomí o tom, kdo vlastně jsem já, že

jsem nesmrtelnou bytostí, nezávislou na pomíjejícím těle, ale
bezpodmínečně je potřebující, aby se k této zkušenosti dostala.
Naše lidské já staví svou existenci na hmotné skutečnosti,
na hmotném světě a především na hmotném těle. Proto odtud
musí nastat jeho přetvořování na Já nezávislé na těchto činitelích.
Jako existuje duševní spojitost mezi všemi lidmi, o níž věděl Ježíš,
jak jsme si již dokumentovali jeho výrokem, tak také existuje přes
tělo spojitost s ostatní hmotou. U člověka touto spojkou jsou
pochopitelně nohy. Proto mohl Ježíš říci záhadně vypadající větu
o této spojitosti. Evangelista Jan o tom vypráví:
Před velikonočními svátky, kdy Ježíš věděl, že mu přišla
hodina, aby z tohoto světa odešel k Otci, a protože miloval svoje,
kteří byli ve světě, projevil jim lásku do krajnosti. A při
večeři...vstane od večeře, odloží svrchní šat, vezme lněné plátno
a přepáše se. Potom nalije vody do umyvadla a počne učedníkům
mýti nohy a utírati plátnem, kterým byl přepásán. Přijde tedy k
Šimonu Petrovi. Ale on mu řekne: "Pane, ty mi chceš mýti nohy?"
Ježíš mu odpověděl: "Co já činím, ty nyní nechápeš, ale poznáš
později." Petr mu řekne: "Nikdy, na věky mi nebudeš mýti nohy!"
Ježíš mu odpověděl: "Jestliže tě neumyji, nebudeš míti podílu se
mnou." Šimon Petr praví: "Pane, nejen mé nohy, nýbrž i ruce a
hlavu." Ježíš mu řekne: "Kdo je umyt, nepotřebuje si mýt víc než
nohy a je celý čistý. I vy jste čisti, ale ne všichni." Věděl totiž, kdo
je jeho zrádcem. Proto řekl: "Ne všichni jste čisti." (Jan XIII, 1, 411)
Na první pohled je patrno, že nemínil čistotu těla nebo čistotu nohou. Už narážka na Jidáše je toho přímým dokladem.
Připojme k tomuto výroku další: "Až budu povýšen, potáhnu
všechny k sobě." Mluvil o svém ukřižování tak jako o povýšení od
země, tedy svým způsobem o zbavení nohou zbytku země, dotyku
s ní. S tímto výrokem opět souvisí Ježíšův výrok o seslání Ducha
po jeho zmrtvýchvstání, který dá poznat učedníkům co předtím
nemohli pochopit.
Zkrátka, proces poznání v učednících probíhá paralelně s
událostmi v Ježíšově životě. Ony mají přímý dopad na učedníky.
Napadá nám, že učedníci v celém tom obrazu Ježíšova života od
začátku až do konce představují jeden vývojový činitel v životě
člověka, který se pouští do následování Ježíše Krista. Pak ovšem
musíme být důslední a musíme všechno, co souvisí s Ježíšovým
životem, považovat za složky a znaky cesty následovníka
Kristova. Toto je nejvýznamnější jednotící prvek celého našeho
výkladu. Věky, které nevěděly o tomto faktu, mohly se řídit

Ježíšem Kristem jen v nepatrné míře a nemohly rozumět
pochodům, které probíhají při následování Krista v lidské mysli a v
těle.
Muselo se vycházet jen ze sebepoznání. Nebylo to
východisko chybné. Protože však sebepoznání vždycky vázne,
přicházela ona pomoc až za překonaným vývojovým článkem. To
stálo mnoho utrpení a nezbývalo nic jiného, než právě utrpení
povýšit na hlavní vývojový prostředek. Ve středověku si vskutku
každý člověk, který se odvažoval jít za hranice běžného lidského
poznání, každý krok kupředu protrpěl. Utrpení vznikalo
nerovnováhou mezi vnitřním pokrokem a pochopením jeho
smyslu. Poutník neuměl použít v životě metod přiměřených
pokroku. Takové nejpalčivější nerovnováhy jsme svědky mezi
pokrokem techniky života a jejím využitím, resp. mezi úrovní
techniky a vědy a mravní úrovní lidstva. Lidstvu dokonce hrozí
zkáza, neboť se podobá divochu majícímu v ruce nejrafinovanější
zbraň jak k usnadnění života, tak k jeho zničení - techniku a vědu.
Po tomto rozboru Ježíšova učení si můžeme dovolit
souhrnný pohled na ně. Zatímco Ježíš zapřáhl do svého
spasitelského úkolu především svou existenci. Známe-li význam
děje jeho života, jak si jej budeme postupně vykládat, víme, že
teprve po třiceti letech existence plně nasadil lásku, která s
projevovala nejen jako láska k duši, ale i jako láska k pomíjející
lidské existenci. Byla universální, netýkala se jen jeho národa,
nýbrž všech, kteří ji potřebovali. O složce poznání řekl, že nemůže
plně působit ani na učedníky, dokud neobětuje svou existenci a
dokud do krajnosti neprojeví svou lásku.
Nechci proto tvrdit, že ze tří jmenovaných složek Ježíšova
učení ona třetí, řekl bych existenční, je nejdůležitější, je však
nejvýš důležité, abychom pochopili, že plně působí od samého počátku, k působení lásky a poznání se teprve připravuje. Máme-li
tedy správně následovat Krista, musíme i my pevně hned od
začátku své vědomé cesty do věčnosti nasadit tuto složku.
Ježíš Kristus posvětil jméno Boží především svou existencí.
Není divu, neboť sledoval program "Já jsem" - Jehova, šel právě
touto cestou.
Tato cesta se potom vyznačovala celou řadou životních
událostí, při nichž od prvního okamžiku, více než u běžných
existencí, šlo o život, o existenci už i na tomto světě, nehledě na
existenci věčnou. Proč asi? Naznačili jsme si, naposled při záhadné otázce čistoty nohou, že se nám životem Ježíšovým
vykládá zevním událostem obdobný vnitřní vývoj člověka. Zevní

událost pak je pouhým dozvukem vnitřních proměn, které by
zůstávaly úplně skryty každému, jako zůstávaly utajeny dokonce i
učedníkům Ježíšovým až do seslání Ducha svatého, kdyby
nezačal posvěcovat jméno Boží od prvního okamžiku své
záměrné cesty do věčnosti, právě tak, jak to činil Ježíš. Povšimli
jsme si, už i z výroků dosud citovaných, že učedníci neměli o této
vnitřní složce Ježíšova života ani zdání. Máme zůstat i my stejně
nevědomí? Odpověď bude znít jednoznačně ne, pokud si život
Ježíšův vykládáme jako následováníhodný a považujeme jej za
vzor, v němž jsou obsaženy všechny složky života každého
následovníka. V této soustavě, v níž jsme už některé složky zbavili
historických jmen (Herodes - neosvícený rozum, Josef - osvícený
rozum, atd.), učedníci Ježíšovi představují především lidské
vlastnosti dobré i zlé (11 apoštolů dobrých nebo relativně dobrých,
dvanáctý Jidáš relativně zlý). Toto odhalení má pro nás nesmírný
význam.
Vzhledem k tomu, že učedníci až do konce pozemského
spolužití s Ježíšem nepochopili skrytý význam jeho vnitřního
posvěcení jména Božího, nebo jen nepatrně, jak je patrno z
jednoho výroku Petrova, můžeme už teď, na samém počátku o
smyslu Ježíšova života pochopit, že lidské vlastnosti při vnitřním
(symbolicky naznačeno: skrytém i pro učedníky) posvěcení jména
Božího hrají celkem snadno zanedbatelnou roli, zatímco při
vnějším posvěcení (zjevná stránka Ježíšova života) mají funkci
daleko důležitější (Ježíš posílá už za své učitelské dráhy své
učedníky kázat, křtít a dělat zázraky). Teď už víme, že při vnitřním
růstu se nesmíme dát odradit svými lidskými vlastnostmi. Ježíš i to
jedinečně naznačil tím, že např. nabízel věčný život Samaritánce,
ženě pěti mužů, Maří Magdaléně, prostitutce, lotrovi na kříži,
zhýralcům, pijanům, lidem špatné pověsti, zkrátka mravně
nemocným. Sliboval si tedy právě od vnitřního zásahu zázrak,
který by se nedal provést postupným sebezlepšováním. Tím nám
jednoznačně ukázal, jak správně volit prostředky, jimiž se takový
zázrak může stát.
Zase ještě jednu všeobecnou poznámku: Všechny zázraky,
které učinil, nutně potřebujeme převést do pouček o jinak skrytém,
vnitřním postupu na cestě ke věčnosti. Blahořečím okolnosti, že
jsou zaznamenány, a že jsme je pro jejich zdánlivou absurdnost
ještě z Bible nevyškrtli. Neměli bychom vodítko pro všechno, co se
v nás děje od začátku nástupu vědomé, říká se trochu nepřesně
přímé cesty do věčnosti. Takhle víme: zázrak - vnitřní vývoj,
prostředky vnitřního vývoje.

Vidíte, jak dlouho se potřebuji zdržovat u začátečního výkladu o posvěcení jména Božího. Začáteční výklady nám musí
ukázat na zásady, kterými se budeme později řídit. Ale i tak
podrobný výklad celého Ježíšova života nebudu moci provést.
Odhodlanému člověku stačí směrnice, bázlivému nestačí ani
podrobné vedení. Jen tak se mohu časově vypořádat s látkou,
kterou zde předkládám. Po mně musí přijít další, kteří zdokonalí
tuto soustavu. Prosím, aby tento výklad nebyl nikdy
zdogmatizován.
Ještě jednou a podrobněji. Existence Ježíšova nám svědčí o
soustavném posvěcování jména Božího nebo Otcova, neboť on
sám o sobě praví, že za tím účelem přišel na svět, aby konal vůli
Otcovu. V existenci Ježíšově jsou dva prvky: Jeden běžný, tím je
život dítěte tesaře, druhý zázračný, tím je život, který je možno žít
jen tehdy, překročí-li se hranice běžného lidského života. Tento
život zázraků nám právě vysvětluje, pokud jej dovedeme převést
do pouček pro vnitřní život, jak posvěcovat jméno Boží jistě daleko
vznešenějším způsobem, než je běžně možné, řečeno symbolicky: zázračně.
Z výsledku Ježíšova života, že totiž vstal z mrtvých, jak se
praví v kategoriích zázrakové symboliky, víme, že Ježíš nejen znal
klíč k věčnému životu, ale že jej též použil sám na sobě. Nám už
zbývá jen se s ním seznámit. Bez převodu zázraků do konkrétních
pouček by se nám nepodařilo ani tušit jeho existenci, neřku-li ho
použít.
Řekli jsme si, že klíčovým ukazatelem základní poučky o
vnitřním posvěcení Božího jména je zázrak. Ježíš umyl učedníkům
jen nohy a oni byli celí čistí. Smysl této poučky jako první zveřejnil
ve 20. století Karel Weinfurter ve spisu Ohnivý keř, který vyšel v
ČSR ve 20. letech našeho století. Jeho velké zásluze neubírá nic
skutečnost, že sám neuskutečnil na sobě tento poznatek, ani že
se nedopracoval ucelujícího pohledu na Ježíšův život, jak je
patrno z jeho rozsáhlého spisu, Bible ve světle mystiky. Připadá
nám, čteme-li jeho spisy, jako by jasné plaménky vyskakovaly pro
něho z celého učení Ježíšova, ale zcela mu zatím unikalo celkové
posvěcení lidské činnosti. Byl to zkrátka první významný krok
kupředu, a my zde provádíme krok druhý, už daleko snazší, avšak
stejně důležitý. Můžeme provést druhý krok jedině tehdy,
nepřistupujeme-li k výsledkům prvního kroku dogmaticky, nýbrž
kriticky.

Výhodou je, že zde nemusíme opakovat Weinfurterovu
argumentaci, nýbrž že ji můžeme jen shrnout do úvahy,
kvalitativně odlišné od myšlení Weinfurterova.
Dnešní věda nepovažuje hmotu za něco pevného, nýbrž za
shluk atomů, v nichž kolem atomových jader krouží částice
obdobně jako planety naší soustavy kolem Slunce, jako celá
sluneční soustava společně se všemi ostatními hvězdnými
soustavami naší galaxie kolem nějakého středu atd. Všechno v
malém i ve velkém je dopracováno do obdob. Některé z nich už
věda objevila, některým je na stopě, ale celou řadu ještě ani netuší
a ani nepotřebuje při nynějším svém zaměření o nich přemýšlet.
Je sice zřejmé, že člověk stojí právě nohama na zemi, ale
proč by měla dnešní věda bádat o tom, zda lze člověka odpoutat
od pozemského záměrným použitím nějakých vibrací v těle, resp.
právě v té spodní části nohou, tak přibližně ke kotníkům? Ani nás
nezajímá, zda právě touto metodou nepozbyl Ježíš tíže, když
kráčel po vodách. Nás spíše zajímá, že spodní část nohou tvoří
styčný bod člověka se zemí, což je prostá pravda a symbolisuje,
zatím říkáme jen "symbolisuje", jeho vztah k zemi, ze které vyšel a
která mu poskytuje obživu.
Zůstaňme však u symbolů. Jestliže Ježíš myje učedníkům
nohy, aby bylo celé jejich tělo čisté, nemůže tím myslet nic jiného,
než očistit je ode všeho pozemského, řečeno nesymbolicky:
odpoutat je od výhradní závislosti na pozemském životě. Kdyby se
mu nepodařilo tuto závislost učedníků zrušit, nemohli by mít podílu
s Ježíšem, jinak řečeno, nežili by vědomě věčným životem. Ježíš
praví výslovně, že kdyby učedníkům neumyl nohy, nemohli by s
ním zůstat ve věčném spojení a vrátili by se zpět ke spojení se
zemí, která znamená smrt. Je jisto, že si s touto větou nikdo ve
středověku nevěděl rady. Byli by bývali udělali z umývání nohou
křesťanskou povinnost a tím by znehodnotili symbolický smysl
tohoto úkonu. V obrazu, který nám předkládá evangelista Jan,
zřejmě nejzasvěcenější muž ze všech učedníků, má svou
důležitost všechno. Především se nesmí zapomenout, že nohy
myje Ježíš těsně před svou popravou, která spočívala kromě
jiného i v tom, že byl "povýšen od země", přibit na kříž. Bylo by
užitečné už teď si v této souvislosti vysvětlit symbol kříže, ale bude
k tomu příležitost později, i když teď nám ten výklad bude chybět.
Musíme mít dále na paměti, že Ježíš konal jen a jen vůli
svého Otce, přeloženo do moderní řeči: prováděl program
Jehovah, bez nejmenšího ohledu na sebe. Program Jehovah je
tvůrčí program. Jehovah je stále činný tvůrce a jako takového jej

Ježíš znal. Stvořené, podle této zkušenosti, nemůže zůstat stát na
jednom místě, na určitém vývojovém stupni. Musí se z něho dál,
ať po dobrém nebo po zlém. Ježíš se cítí být právě vykonavatelem
této "vůle", řečeno lidsky: podporovatelem celkové nevyhnutelné
tendence všeho, co existuje v dosahu našich smyslů a rozumu,
dále se vyvíjet. Tvůrčí program bude dokončen, až "každé údolí
bude vyrovnáno", jak praví sv. Jan, až se člověk dostane nad
potřebu vyvíjet se dále pomocí párů dvojic, dobrem a zlem, jak už
o tom byla řeč. Pochopitelně, o té chvíli, která by znamenala
konec světa, jak jej známe, neví podle prohlášení Ježíše časově
nic ani on, ani andělé, nýbrž zná ji jen Otec. Čili jde tu o ucelený
program jaksi ústředně řízený, nelze říci, že z jednoho místa (to by
byl symbol), nýbrž ze stavu, který představuje nejvyšší možnou
míru vědomí, v náboženské mluvě se jí říká nebe. Ze stavu
lidského vědomí, jaké je nám běžně dostupné, v náboženské
mluvě: z očistce, nelze způsobit všeobecný vývoj, nýbrž jen
místně a časově omezený, jak jsme toho konečně stále svědky při
pokroku vědy, techniky, lidského vzdělání atd.
Podle programu Jehovah zraje a kvasí všechno, avšak
jedinci předcházejí celek a stávají se "solí země", jak se praví v
Písmu, to znamená, že jejich pokrok urychluje i vzestup ostatní
"země". Nikdo, i kdyby chtěl, se nemůže odtrhnout od celku a
nemít vliv na něj. Proto posvětí-li někdo jméno Boží v sobě,
pomáhá i ostatním lidem, asi tak, jako jeden článek napjatého
řetězu, který se posune dopředu, potáhne všechny ostatní články.
Tak se dá nejjednodušeji vyjádřit spasitelský úkol Ježíšův.
Představíme-li si bdělého člověka jako stojícího, pak dolní
část nohou, případně jeho šlapadla, jsou osou, od níž na jednu
stranu je země, na druhou stranu člověk. Tento člověk má k dispozici vývojový program Jehovah. Vy byste možná řekli: Jakýpak
Jehovah? Prostě vývojový zákon, o němž všichni víme, a nikdo o
něm nepochybujeme. Byly však doby, kdy lidé dovedli tento
vývojový zákon nazvat tak, že jim tato formulka správně použitá
poskytla klíč k jeho svobodnému použití. Člověk se pomocí této
formule, nikoli magické, kouzelné či zaklínací, nýbrž hluboce
vystihující povahu a chvění hmoty, dostával zase z jednoho
osudového pouta, uvolňoval se z pouta k prostoru a času.
Je zajímavé, že např. Indové tuto formuli neznali, ale výtečně ji doplnili vlastním pojetím téže cesty k odpoutání. Podle
formule Jehovah je v těle sedm příček, vlastně bodů v nervové
soustavě (I. v kotnících nohou, II, v kolenou, III, v kyčlích, IV. v

solárním plexu, V. ve výši prsou, VI, v hrdle a VII. u temene hlavy).
Podle Indů středisko v kotnících odpovídá muladhaře, středisku na
konci páteře, střediska další pak ostatním čakramům výše v
páteři. Je jich celkem také sedm: muladhara, svadhistana,
manipura, anahata, višuddhi, adžna a sahasrara, při čemž poslední, nejvyšší, je rovněž na temeni hlavy. Indové při používání této
vývojové formule obvykle sedí se zkříženýma nohama, čímž odbavují hned spodní, pod páteří se vyskytující střediska, kdežto Židé
při použití své formule stáli nebo seděli či leželi, v žádném případě
však nezaklínovali nohy. Indové tímto svým způsobem radikálně
obcházeli pohlavní život. Židé jej přizvali do hry. Po této stránce je
to cesta všestrannější, ale též náročnější. Křesťanští mniši, kteří si
přáli vyřadit pohlavní život a jen z malé části pochopili formuli
JEHOVAH, měli velké potíže v boji s pohlavním pudem a jeho
různými transformacemi, kterým obvykle říkali ne dost přesně
"ďábel", satan, svůdce atd.
Velmi účinně nám doplnili užití formule Jehovah středověcí
alchymisté, kteří ji dobře znali, a pomocí ní, pokud to nebyli
šarlatáni, vyráběli kámen mudrců, který nikdy nevedl k výrobě
hmotného zlata, nýbrž k získání mentální nesmrtelnosti. Byli to
mistři v ukrývání pravdy, do které lidstvo a hlavně jeho političtí a
náboženští představitelé toho času nedorostli. Před nimi museli
svou zkušenost skrývat, jinak by se byli dostali na hranici nebo do
vězení.
Alchymisté nám řekli, že dílo tj. výroba kamene mudrců,
musí se řídit určitými zákony, které nesmí být překročeny. Buďte
bez starosti, všechny je známe, všechny jsme rozluštili, a proto
přistupujeme k návodu po tolika úvodech a tak opatrně.
Alchymisté nám především radili, abychom dílo ani nepřipálili, ani
nepodchladili. Je nutno na něm pravidelně pracovat. Převedeno z
těchto symbolů: Vývoj se nedá uspíšit prodlužováním doby, po
kterou se formule používá. Dá se jí použít bezpečně půl hodiny
denně. Vývoj se zastavuje, jestliže se formule nepoužívá bez
mezer denně. Je to formule působící po stránce existenční,
způsobuje, že navodíme postupně vědomí nové existence.
Postupně tak, jak je to znázorněno životem Ježíšovým.
Symbolicky: narození Ježíše ve chlévě, narození Syna
Božího v Jordáně, narození Ježíše Krista na věčnosti při
zmrtvýchvstání. Budeme tedy s touto formulí neustále pracovat, i
když o ní nebude přímo řeč. Už z toho je patrno, že nebude
praktikována stejně na začátku jako uprostřed nebo na konci
cesty.

Pojetí Weinfurterovo, že se má JEHOVAH vyslovovat
nakonec v celém těle, vždy začínajíc od nohou, je zcela chybné,
neboť to vede k znehybnění těla, k těžkým závadám srdečním,
Parkinsonově nemoci atd. Správný vývoj vypadá tak, že
vyslovování jména Božího v nohách je pouhý začátek, po němž
musí přijít na řadu jiné, vyšší formy posvěcování jména Božího,
především láskou a poznáním, použitým ve prospěch lidí tak, jak
ukázal Ježíš. K tomu je třeba rozluštit celý Ježíšův život. Rovněž
mechanickým opakováním jména Božího se nikdo nezduchovní.
Byl bych nerad, kdybyste mysleli, že se nemůžete modlit
Otčenáš dále, dokud neuskutečníte posvěcení jména Božího.
Otčenáš přece naznačuje seřazení hodnot. Ctíme-li tento řád,
odstraníme ze svého života rozpory, které u člověka bez
uspořádaných hodnot jsou zcela běžné. Celému Otčenáši budete
stále lépe rozumět, jak se budete zmocňovat významu Ježíšova
života. Proto výklad Otčenáše nebude výkladem nejhlubším, nýbrž
jen usměrňujícím, uspořádajícím.
Abyste však mohli po přečtení tohoto díla nastoupit celý
program navrhovaný Ježíšem, bude zvláštní kapitola věnována jen
posvěcení jména božího v těle, jako jedné ze složek cesty.
Vyslovování jména Božího je druh vnitřní modlitby. Weinfurter se
mylně domníval, že stačí denně toto jméno, jak on říkal cvičit, a že
není třeba přizpůsobovat úrovni modlitby život. Tím připravil i těm
nejpoctivějším, kteří mu uvěřili, velká utrpení, vznikající z
nerovnováhy mezi vnitřním a zevním životem. Weinfurter si opět
toto utrpení mylně vykládal jako vybití osudu, aby dále člověku
nepřekážel na cestě. Šlo však o důsledek neharmonického vývoje.
----V této kapitole byla řeč o třech základních prostředcích, na
něž Ježíš Kristus ukazoval jako na nepostradatelné. Máme-li Krista následovat, musíme se smířit s tím, že naším úkolem je
všechny tři rozvíjet harmonicky. Předběžně jsme si naznačili
aspoň výklad třetí složky, aby bylo patrno, jak doplňuje první dvě.
Doplňuje poznání a zvyšuje je tím způsobem, že člověka
přímo uvádí do nové, jím doposud nepoznané skutečnosti, avšak
za cenu odpoutání se od dané, dosud nabyté zkušenosti s
poznáním zprostředkovaným smysly a rozumem. Cenu naprosté
odpoutanosti od skutečnosti běžně zažívané a vyplývající už z
pouhé existence lidského já, musí zaplatit každý, kdo se chce
ocitnout na kříži a tím i ve věčném životě. Je tu však nebezpečí
rozporu, který ke škodě lidstva řešili mnozí nejradikálnější
následovníci Krista odstupem od světa, např. odchodem do

ústraní, do klášterů, straněním se svůdné, hříšné lidské
společnosti, jak se tito lidé vyjadřovali o tom pro ostatní, lidské
společnosti, která si chce na tomto světě jen pohodlně žít a užívat.
Weinfurter chtěl tento rozpor rozřešit tím, že ponechal svým
žákům možnost žít dosavadním způsobem, pokud nebyl výstřední.
Správné řešení je však jedině to, které dává člověku pochopit, že posvěcení jména Božího je třeba provádět všemi
zmíněnými složkami najednou. Vnitřní odpoutávání pomocí jména
Božího představuje v této soustavě ničím nenahraditelný podnět
ke vzrůstu nového druhu poznání, které má v podstatě dvojí
povahu:
1. Učí ho poznávat bez přímé pomoci paměti, tj. bez
postupného hromadění vědomostí do sebe skloubených a na sebe
navazujících, jichž můžeme nabýt vždycky jen omezené množství,
nehledě na těžkopádnost takového způsobu učení. Učí ho
poznávat přímým nahlížením na věc ze všech stran, právě napřed
jen
okamžikovým
vyřazením
nabývání
vědomostí
zprostředkovaných smysly, později stále zřetelnějším a trvalejším
pohledem z opačného břehu, z odstupu z vědomí omezeného a
daného kapacitou smyslů a rozumu do vědomí čím dále méně
závislého na času a na prostoru a tudíž i na všech prostředcích,
jako jsou smysly a rozum. Použiji dost chabého přirovnání, které
však zatím bude postačovat k tomu, abyste mi porozuměli. Při
tomto průniku do širšího vědění a snazšího chápání, než jaké
dosud znal, člověku připadá, že vedle lidského organismu existuje
nějaký vyšší organismus nadaný daleko dokonalejšími smysly a
rozumem, a s tím se začíná člověk ztotožňovat a toho začíná
používat. Na této úrovni pochopení toho, co tu nepochybně
vzniká, se potom v náboženské literatuře mluví o nových duchovních smyslech, o osvíceném rozumu, o darech Boží milosti. My si
zatím tímto pochopením jen pomáháme.
2. Učí člověka dokonaleji milovat nezávisle na citu. Cit totiž
jednou tu je, podruhé se ho nedostává. Velí mít někoho raději,
především sebe, a někoho, například nepřítele, méně rád. Takováto subjektivně zaměřená láska, jak víme, vůbec nebyla v
programu Ježíšova učení. Považoval za pravou lásku teprve
takovou, při níž je člověk schopen milovat i nepřátele. Protože
vnitřní posvěcení jména Božího navozuje spojení se všemi
lidskými já přes zdroj všech těchto já, nastupuje za ním též láska
ke všem.
Ježíš Kristus staví proti posvěcování jména Božího v hierarchii hodnot před hledání království Božího. Vždyť království Boží

mohu koneckonců sobecky hledat pro sebe, kdežto při
posvěcování jména Božího, jak byla o něm řeč, všemi třemi
složkami učení Kristova, soustavně vycházím ze sebe a stávám
se stále širší bytostí, užitečnější pro celek. A o to Ježíši šlo. Ježíš
nikdy nevedl nikoho k uskutečnění nějakých vnitřních pokladů bez
ohledu na trpící lidstvo.
Prosím vás jen o jedno: Nepouštějte se zatím do opakování
jména Božího v těle. Máme zkušenosti s lidmi, kteří nesprávně
prováděným nebo příliš prodlužovaným a násilně konaným
prováděním této praktiky, zapálili v sobě oheň nebo proudění,
které je sežehovaly nebo aspoň rušily v práci buď celá léta nebo
dokonce života. Opakováním jména Božího se v každém případě
rozpoutávají tvůrčí síly, jejichž působení nelze zastavit, ale toto
působení by mělo být požehnáním a nikoli překážkou, která se na
určitém stupni vývoje stane nepřekročitelnou.
Zatím je daleko potřebnější ujasnit si místo jednotlivých
prostředků, mít o všech přehled, abychom byli schopni postupovat
co nejharmoničtěji a nejvšestranněji. Jen takový postup vede k cíli
bez zbytečného utrpení a otřesů. Nutno zabránit tomu, abychom
šli jednou složkou výrazně kupředu a ostatní opomíjeli.
Zanedbané složky vývoje nám nakonec znemožní jít dále pro
napětí a rozpory, které se touto nerovnováhou způsobily.
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"Přijď království Tvé"
Je-li člověk schopen pozdvihnout svou mysl k Otci aspoň ve
chvíli modlitby, tj. ve chvíli k tomu záměrně vybrané, je-li ochoten
posvěcovat jméno Otcovo aspoň ve chvíli modlitby, lépe celým
životem, jak ukázal Ježíš, tj. vůlí poznávat Otce, sloužit Mu láskou
bez diskriminace nepřátel a realizovat vnitřně Jeho jméno jako
svůj životní program, tedy zasvětit Mu svou existenci, je
kvalifikován k tomu, aby si přál příchod království Otcova, je reálná
naděje, že se bez tohoto přání neobejde, že sám pozná, jak je pro
něho i pro lidstvo blahodárné, aby převládalo věčné nad časovým,
aby Mu ve všem byla dávána přednost před potřebami běžného
pomíjejícího života.
V židovském národě se tradicí udržovala vzpomínka na
doby, kdy lidu vládl přímo Bůh, pak Bůh skrze krále. Když pak
králové nebyli schopni unést poznání, které je zavazovalo, a
zesvětštěli, přicházeli proroci a jeden po druhém burcoval lid a
odváděl jej od služby modlám ke službě Bohu.
Židé proto měli svou specifickou představu o příchodu
království Božího. Napřed měl přijít Eliáš, který měl připravit půdu

pro Spasitele, Mesiáše. Ten pak měl kralovat v Izraeli navždy.
Není divu, že ti, kteří uvěřili, že Jan Křtitel je znovuvtělený Eliáš,
snažili se polapit Ježíše a dosadit ho na pozemský trůn.
Mýlili se židovští proroci, kteří předpovídali nový příchod
Eliášův a vládu Mesiáše? Mezi Židy dodnes žijí lidé, kteří čekají na
příchod Mesiáše.
Ježíš sám řekl o Janu Křtiteli:
"Vpravdě vám pravím: Mezi těmi, kdo se narodili z ženy,
nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. A přece kdo je nejmenší v
království nebeském, je větší než on. Ode dnů Jana Křtitele až po
tuto chvíli království Boží je vystaveno násilí a násilníci je
uchvacují. Všichni proroci totiž a Zákon prorokovali až do Jana. A
jste-li ochotni přijmout: on jest Eliáš, který má přijít. Kdo má uši,
poslouchej!" (Mat. XI, 11-15)
Zajímavé je, co o sobě tvrdil sám Jan Křtitel, podle svědectví jeho učedníka Jana, později nejmilejšího učedníka Ježíšova:
"A toto je svědectví Janovo, když Židé z Jerusaléma poslali
k němu kněze a levity, aby se ho tázali: "Kdo jsi?" I vyznal a
nezapřel, a vyznal: "Já nejsem Mesiáš". I zeptali se ho: "Co tedy?
Jsi Eliáš?" A řekl: "Nejsem". "Jsi prorok?" A odpověděl: "Ne".
Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme odpovědět těm, kteří nás
poslali. Co pravíš sám o sobě?" Řekl: "Já jsem hlas volajícího na
poušti: "Spravte cestu Páně!", jak řekl prorok Izaiáš." (Jan I, 1823)
Zde se nám naskytá jedinečná příležitost ukázat jak dva
výroky zdánlivě si odporující, nejsou fakticky v rozporu.
Podle židovského očekávání se měl objevit prorok Eliáš, aby
připravoval na hrozný den příchodu Hospodinova k všeobecnému
soudu.
Jan Křtitel však nepřipravoval lid k všeobecnému
poslednímu soudu, nýbrž k soudu, který se odehraje v nitru
každého člověka, jenž bude následovat Ježíše Krista. Po této
stránce je Jan Křtitel Eliášem, avšak není jím, pokud se týká
všeobecného soudu a konce světa. Ježíš neopomenul dodat:
"Kdo má uši, poslouchej!" Tuto větu říkal tehdy, když končil
symbolický výrok, který nesmí být brán doslova.
Jan Křtitel věděl, že Židé mají na mysli fyzický konec světa,
a proto musel odmítnout jejich mínění, že je Eliášem, který má
přijít těsně před ním. Ježíš měl na mysli konec pomíjejícího života
a přechod do věčnosti, tedy vlastně konec světa, jak jej známe, a
proto mohl říci o Janovi, že je Eliášem.

Dostali jsme se opět o krůček dál k pochopení toho, co je
příchod království Otcova. Nemáme-li k dispozici čtenářovu vlastní
zkušenost o jeho nástupu, musíme se oba, jak pisatel, tak i čtenář,
obrnit velkou trpělivostí. Pořád na cestě k pochopení hrozí
degenerace každého porozumění jeho nepoužitím nebo přeložením jeho uskutečnění někomu třetímu, jako je kněz nebo obřad.
Nikdo a nic za nikoho nemůže učinit ani krok, není-li ten někdo
připraven především sám hledat království Boží.
V kapitole "Co napřed hledat" byly probrány základní
myšlenky o království božím. Avšak už u Židů panovala mylná
představa o tom, jak se království Boží bude projevovat. My víme,
že Ježíš si přál, abychom především hledali království Boží.
Přesto však v Otčenáši není toto přání na prvním místě. Nikdo si
především nemůže přát příchod něčeho, o čem neví, co to je, a
pak příchod tento je doslova závislý na vůli člověka. Bez jeho vůle
se k němu toto království nepřiblíží. Příchod království Otcova je
zázrakem jen v tom smyslu, že si člověk tento příchod opravdu
přál. Proto se Ježíš tak často, než vykonal zázrak, ptal toho kdo
chtěl být vyléčen, nebo toho, kdo se rmoutil: "Co chceš, abych
udělal?" nebo: "Proč pláčete?", přičemž dobře věděl, co si ten
který přeje nebo proč se rmoutí.
Chtít tedy, aby přišlo království Otcovo, vyžaduje nějaký
předběžný krok, aspoň pozdvižení mysli k Otci (Otče náš) a
posvěcení jména Otcova, jak jsme si je vysvětlili a ještě později
návodně rozebereme.
Modlitba Otčenáš předpokládá před vyslovením prvního
přání člověka - (Přijď království Tvé) - jaksi dosažení, poučení i
techniku toho, jak dorůst do upřímné a tak silné touhy po vládě
věčnosti nad lidským životem, aby převládala nad vším ostatním.
Obojímu Ježíš učil svým životem a modlitba Otčenáš nemůže být
oddělena od pochopení tohoto.
Při této příležitosti si musíme vysvětlit na jaké úrovni je
prosebná modlitba, jako je např. Otčenáš, v řádu, který právě z
Otčenáše vyplývá. Prosba pochopitelně ještě neznamená
uskutečnění a nemusí je způsobit. Prosebná modlitba, jíž
převážně Otčenáš je, odpovídá prvnímu kroku ze čtyř, které je
třeba učinit na celé cestě. Ty čtyři kroky jsou: 1. chtít, 2. moci, 3.
umět, 4. uskutečnit.
Otčenáš učí správně si přát vnést do lidské vůle žádoucí
řád. Prosebná modlitba je "vyslyšena" proto, že odpovídá řádu,
který na sebe prosebník bere, a který je ochoten a schopen plnit.
Řekl-li např. Ježíš: "Hledejte především království Boží a vše

ostatní vám bude přidáno", dal jasně najevo slovem "především",
že nesplní-li se tato podmínka, nenastolí-li se tento nový vznešený
řád hodnot, pak nebude všechno ostatní přidáno. Stejně tak je
tomu s Otčenášem. Modlíme se tam dále např. "Chléb náš
vezdejší dej nám dnes", avšak máme naději, že nám bude přidán
teprve, budeme-li schopni si aspoň přát především příchod
království Otcova.
Anarchie se nedoporučuje vůbec. Je absolutně sterilní. Pak
se tedy naskýtá otázka. Co za co? Jaký řád nahradit jiným, a
kterým?
Známe čtyři prototypy řádů, a kolem každého z nich vznikají
nesčetné mezipolohy a obměny. Celek těch čtyř bychom mohli
nazvat řádem života, na rozdíl od řádu neživého, o kterém zde
není řeč. Ten je totiž pouhou variantou řádů života. O dvou z
daných řádů se domníváme hodně vědět. Je to řád zvířecího a
lidského života. Ve skutečnosti i zde jsme na počátku poznání.
Vezměme si jen příkladem život včel s jejich dokonalým řádem.
Co jsme o něm donedávna věděli a kolik užitečného nám ještě
zbývá se o něm dovědět. Včela, která je 40x starší než lidský rod,
má zkušenosti, které nám prozrazují, že opravdu v říši zvířat
existuje řád. Ovšem, včela, právě jako jiný živočich, nečiní nic k
tomu, aby se povznesl nad svůj řád. Chrání se sice před nepřáteli
různými triky, jako různými druhy mimikrů, ale nakonec
nemilosrdně podléhá převaze silnějšího nad slabším. Se smrtí se
např. smiřuje daleko snáze, než člověk.
V lidském řádu je poměrně snadné překračovat lidskou
přirozeností daný stav. Např. vyučování dětí ve škole je toho
krásným příkladem. Kdybychom je ničemu neučili a nevychovávali,
zůstaly by na velmi nízké duševní úrovni, podobné úrovni zvířecí.
Kolik se toho uměle přidá výchovou a učením mladému i
dospělému člověku! V tomto řádu už neplatí jen převaha silnějšího
nad slabším, ale také převaha moudřejšího, poučenějšího a
pohotovějšího nad hloupějším, nepoučenějším, nevychovanějším
a nepohotovějším, a v širším časovém rámci, který se někdy ztrácí
do nedohledna, převaha dobrého nad zlým. Lidský řád, jak je
patrno, není tolik uzavřenou oblastí, z níž by nebylo možno
vybočit, kterou by nebylo možno překročit na obě strany, jak
zchátráním, tak i povznesením se nad ni. Z toho důvodu Ježíš a
jemu podobní mají své oprávnění se svým napomínáním k
lepšímu a se svým poučováním o vyšších řádech, které jsou
člověku dostupné, a které splňují mnohá tajná a zdánlivě
nesmyslná přání i prostého člověka.

Ježíš nás poučuje o dalších dvou řádech, andělském a
nebeském. Ježíš měl právo něco takového hlásat, protože sám
překročil hranice lidského řádu a poznal užitečnost a dostupnost
vyšších řádů.
O andělském řádu mluví jako o pomocném pro dosažení
nebeského. Protože si právě vykládáme o království Božím
(nebeském), je vhodné uvést toto Ježíšovo podobenství:
"Opět je podobno nebeské království síti vržené do moře,
která zahrnuje všechny druhy ryb. Když se naplnila, vytáhl ji na
břeh, posadili se a dobré ryby vybrali do nádob, špatné však
vyhodili. Tak bude při skonání věků: Vyjdou andělé a oddělí zlé od
spravedlivých a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a
skřípění zuby". (Mat. XII, 47-50).
O andělech čteme v Bibli už u příležitosti narození Ježíše.
Citovali jsme navštívení Panny Marie archandělem Gabrielem.
Anděl poučil sv. Josefa, že si má vzít Marii za manželku, později
anděl ukazoval místo narození Ježíše pastýřům, třem králům,
označil nutnost utéci do Egypta před Herodem. To všechno
spadalo do období narození Ježíše. Pak se znovu objevují andělé
po křtu Ježíše v Jordánu. Tento křest symbolizuje narození
vědomého syna Božího, tedy druhou fázi znovuzrození. V Bibli se
praví: "Tehdy ho ďábel opustil, a hle, přišli andělé a sloužili mu".
(Mat. IV, 11). Konečně potřetí při vzkříšení Ježíše dva andělé
seděli na jeho hrobě. Podle podání anděl podával Ježíši v zahradě
Getsemanské před jeho ukřižováním kalich hořkosti, který měl
vypít. Zmrtvýchvstání představuje třetí a konečnou fázi
znovuzrození. Opět se při ní objevují andělé.
Už z těchto faktů a z toho, že jindy se andělé v životě
Ježíšově neobjevují, je patrno, že představují pomoc, které se
dostává člověku nejzřetelněji tehdy, když překonává rozhodující
vývojové fáze, vyšší než běžné lidské úrovně. Nejsou ničím jiným
než zosobněným vyšším řádem, než lidským a to řádem
přechodným mezi lidským, který je zosobněn Otcem. Musíme si
zvyknout na fakt, že symbolismus Nového zákona je důsledně
domyšlen. Personifikace, zosobnění, zasahuje všude, kam až se
dá dovést. Andělé prostě představují úroveň řízení, úroveň vedení,
a to daleko vyšší a dokonalejší než jaké je svědkem člověk
nepřekračující práh pouhého lidství. Pouhému člověku se jeví jako
zázrak, třeba jako vedení andělem, avšak této personifikace je
zapotřebí jen pro lidské porozumění, jakého byli schopni lidé, kteří
měli uši a přece neslyšeli. I těm se něco muselo říci, neboť život i
bez hlubšího porozumění, zvláště je-li vzorový, má nesmírný

význam. Ježíš proto pečlivě převedl bezčasová a neprostorová
fakta do časoprostorových událostí, a tím ukázal na celou řadu
mostů nebo transformátorů mezi časným a věčným. Vždyť právě
tyto mosty jsou tím nejdůležitějším, představují cestu pro člověka z
časnosti do věčnosti. Jaký význam má znalost aspoň symbolické
podoby úkolu, i když symbolu nerozumíme a bereme ho doslova,
dá se dobře ukázat na vnuknutí, které měl mladý František,
pozdější zakladatel františkánského řádu, v rozbořeném chrámu
sv. Damiána: "Zbuduj znovu tento chrám!" Opravil tento chrám a
ještě i jiné. Teprve když opravoval kostelík Panny Marie, pochopil
význam symbolu, že má zbudovat chrám Boží v sobě. V té době
budováním pozemských chrámů už nabyl takové síly, že
dobudoval i svůj vnitřní chrám. Podobně tomu bylo i s učedníky
Ježíše Krista. Máme zachováno, jak Ježíš vysvětloval např.
podobenství o rozsévači svým učedníkům. Poskytl jim tehdy
vysvětlení sice vyššího řádu, než v jakém je asi chápali ostatní
posluchači, ale musíme si přiznat, že jim řekl právě jen tolik, kolik
toho času byli schopni pochopit a co jim bylo prospěšno. Řekl jim,
že později budou chápat více a dokonaleji. My se pochopitelně
snažíme zbavit biblické děje personifikujícího šatu, abychom v
nich mohli vidět návody a upozornění.
A teď na vás budu chtít, abyste aspoň vytušili správnost
těchto obdob.
Včela (užívám jí jako symbolu zvířecího řádu) sbírá med na
základě velmi staré zkušenosti. Tato zkušenost je zapsána v jejich
genech. Lidství je mladšího data. Ale i jeho zkušenost je vepsána
v genech. Bylo by velmi těžké nebo dokonce marné chtít člověka
naučit něčemu, co nikdy předtím nedělal.
Mnozí z vás těžko uvěří, že si člověk také vzpomíná na
svou lidskou minulost. Nenutím vás k tomu, abyste věřili v
převtělování, ve znovuvtělování (reinkarnaci), nýbrž jen vás mám k
tomu, že je u člověka možna stejně obdobná schopnost, která je v
lidstvu zapsána a se kterou se člověk rodí asi tak, jako se včela
rodí se svou schopností létat, hledat med atd. O tomto zápisu se
věda stále více dovídá. Člověk se vlastně jen učí v něm číst, a to
je snazší než ho vytvářet.
Ježíš věděl ještě o jiném zápisu, který jsme ještě neobjevili,
když řekl: "Bohové jste". K této skutečnosti se však nelze
dopracovat bez zprostředkujících mostů mezi lidskou a božskou
čili věčnou úrovní. Víme dobře, že nějak obdobně chybí zvířatům
most mezi nimi a člověkem. Nevidíme ani jednu opici stávat se
člověkem. Ježíš však pro nás znovu objevil andělskou úroveň, po

níž je možno přejít na druhý břeh, do věčnosti. Je to spojka mezi
časem a bezčasovostí. Ježíšův návod, jak nabýt spojení s anděly
v nejdokonalejší podobě, nacházíme v popisu pokušení ďáblem
na poušti po čtyřicetidenním postu. Tam však je návod už velmi
náročný. Od té doby totiž andělé sloužili Ježíši ustavičně, třebaže
o tom není nikde dál žádná výrazná zmínka. Můžeme však na
takovou službu soudit podle následků, a to velmi bezpečně.
Zpočátku se člověk musí spokojit s tím, že mu andělé budou
sloužit jen do té míry, do jaké bude schopen a ochoten jim
rozumět.
Zatím bude stačit přeložit si slovo "andělský" do naší řeči.
Vypomůžeme si starozákonním vyprávěním o ráji, tedy o oblasti,
kterou měli nebo mají na starosti právě andělé. Podle zmíněného
podání je to stav klidu, bezstarostnosti, s určitou mírou vědění,
bez utrpení atd. Naopak se v témže Starém zákoně praví, že
vedle poslušných andělů existují pyšní, neposlušní, kteří pro svou
pýchu byli zavrženi. Jeden z nich pokoušel Ježíše na poušti. A tím
se okruh uzavírá. Všechno nasvědčuje tomu, že naše lidské já,
které neposlouchá nikoho jiného než sebe a řídí se podle svého
mínění, nepatří a není na úrovni rajské, andělské. Naproti tomu
ten člověk, který svůj život dává do služeb věčnosti, i když svou
věčnou podstatu zatím nepoznává, jsou mu postupně odebírány
starosti tím, že se zařazuje mezi sluhy věčnosti, čili, že se začíná
učit číst podle jiného, pro něho do té doby nepoužitelného
záznamu, který je v každém člověku připraven. K tomu se vztahují
Ježíšova slova "bohové jste".
Dovedete si srovnat v hlavě, že je v nás nějaký genetický
záznam lidské, případně zvířecí povahy, ale je vám asi zcela
nepochopitelné, kde se v nás vzal nějaký záznam andělský nebo
nebeský. Zatím nezbývá nic jiného, než se smířit se skutečností,
že z věčnosti pocházíme, ať už tomu původu říkáme pomocně, že
hmota je věčná nebo duch je věčný, na tom zatím vůbec nezáleží,
a do věčnosti se vracíme. To je velmi reálný předpoklad, na
podkladě kterého můžeme začít číst ve zmíněných dvou
záznamech, napřed v andělském, rajském, a splníme-li další
podmínku, že se dáme tím směrem, ve kterém se ten záznam dá
nalézt. A o tom směru si zde vykládáme.
Nicméně už neodcházejme od výkladu o příchodu království
Božího. Definitivní příchod vlády věčnosti může nastat až po
definitivním konci vlády "světa", tj. po přechodu z východiska
"člověk" do východiska "věčnost", až z věčnosti budeme trvale
přistupovat k člověku, a nikoliv jako dosud a jako až do "konce
světa" z pozice člověka ke věčnému. Musí nastat opravdu nějaký

vnitřní konec světa, který jsme si tu vybudovali a jehož středem je
lidské já, než může toto nastat.
Ježíš líčí konec takového lidského světa v hrozných
barvách, v ještě daleko chmurnějších než v právě rozebíraném
podobenství o síti vržené do moře. My si však zatím vystačíme s
tímto zjednodušeným pohledem na tu zásadní změnu. Je tu
dostatečně jasně ukázáno, že se pochytají do sítě všechny druhy
ryb, ale vyberou se za pomoci "andělů" ty dobré, kdežto ostatní
budou zničeny. Zde se nám podává několik zajímavých poznatků
o účelnosti lidské existence, která je tu representována všemi
druhy ryb. Všimněme si, žádná ryba není vynechána předem jako
nepotřebná, třebaže potom bude odhozena. Nepřipadá vám, že se
tu dost nepokrytě mluví o nastupující, řekl bych absolutní
schopnosti rozlišovací, zde nazvané anděly, pomocí níž lze oddělit
potřebné od nepotřebného, při čemž napřed je třeba zabrat vše,
čímž se říká, že nic v lidské existenci nebylo úplně marného. Ježíš
mnohokrát ukazuje na tuto skutečnost, nejvýrazněji při obrácení
prostitutky Maří Magdalény, o níž praví: "Protože byla hodně
dlužna, hodně milovala věřitele, který ji odpustil". To byl důvod
jejího obrácení, její spásy, jak se říká v náboženské mluvě. Čemu
se v Novém zákoně říká andělské vedení, tomu se v indických
naukách říká viveka, schopnost rozlišovací, která se postupně
zvětšuje. A nyní už budete rozumět mnohým věcem a Bibli. Panna
Maria dost nejasně, ale přece jen rozeznala, co má udělat, a tak to
šlo dále přes útěk do Egypta, až po zmrtvýchvstání. Všude ti
andělé, všude ta poslušnost nově nastupující vyšší a stále
dokonalejší schopnosti rozlišovací, kterou se nakonec naprosto
bezpečně dá stanovit, co je vhodné pro další vzestup a co nikoliv.
Bez tohoto prostředníka, bez těchto andělů by nebylo možno přejít
z lidského, časného, do věčného.
Nyní už také dovedeme pochopit, proč přání "přijď království
Tvé" nese v sobě postupné, ale úplné zničení, konec všeho, co
není věčné. Přejeme-li si příchod věčného života, nemůžeme lpět
na životě dočasném. To je velmi krutý fakt, se kterým se každý z
nás bude těžko smiřovat. Čím dokonaleji se uskutečňuje věčný
život, tím větší a hlubší mezery, ba propasti zejí mezi tím, co
opouštíme a tím, co nacházíme. Jsou to stále větší skoky. Víte,
jak líčí Bible smrt Ježíše na kříži a všechno, co jí předcházelo.
Jsou to symboly, ale za nimi je strohá skutečnost ještě drsnější,
než zobrazující symbol. Nejde o procházku do věčnosti, přestože
"všechno ostatní vám bude přidáno", přestože vlivem zvýšené
schopnosti rozeznávací nastupuje režie, o které jsme předtím neměli ani potuchy, přestože nám připadá, že všechno a všichni proti

své vůli a bez svého vědomí musí sloužit tomu, kdo jde záměrně
do věčného života.
Dá se tedy říci, že přáním "přijď království Tvé" se vzdáváte
egocentrického života, obětujete ho ve prospěch theocentrického
života, tj. života věčného. Oba vedle sebe nemohou existovat. To
je nám jasné, neboť zatím pro nás neexistuje věčný život, Bůh
nebo něco podobného. Jsou jenom lidé, kteří věří, že něco takového je. Pak, až se nastolí království Otcovo, přestane existovat
tento časný život. Z této prosté logiky se dříve mylně usuzovalo,
že do království Božího se vejde až po fyzické smrti. Pravdou však
je pravý opak. Nikdo nevejde po fyzické smrti do království
Božího, kdo nedospěl už za tohoto života do vlády věčného nad
časným. Proto jsou možné i ostatní prosby Otčenáše.
"Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi."
Právě jsme dospěli k překladu výroku "andělé mu sloužili"
do srozumitelnější myšlenky "začal soustavně užívat správné
rozlišovací schopnosti".
Správnost tohoto překladu dosvědčují mnohé události ze
života Ježíšova a jednoznačné výsledky poctivého přání v první
řadě najít království Otcovo, tj. nastolit v lidském životě nejvyšší
možný řád. Pak ona "služba andělů" se totiž stává "tím vším ostatním, co vám bude přidáno". Z cesty člověka se odstraňují
všechny překážky, které nepotřebuje k urychlení růstu. Překážky,
které potřebuje, jsou pro něho srozumitelnou pomocí, nereptá proti jejich výskytu, ví, že pomocí nich překonává kus své sebelásky,
která by mu překážela v dosahování, a které by se jinak nedovedl
zbavit.
Pak je ovšem nejvřelejším přáním člověka, aby se věci zde
na zemi kolem něho vyvíjely podle nejvyššího možného řádu, tj.
jako v nebi. Je to vývoj velmi náročný, zpočátku nesrozumitelný,
protože schopnost rozlišovací vzrůstá pomalu, vede však rychle a
neomylně k nejvyšším metám. V rozhodných okamžicích, kdy
člověk váhá, přece jen se nakonec dostaví nějaká ta "služba
andělů", projeví se správné poznání, co dělat, a postup je
zachráněn.
Nebuďme však na omylu o povaze Otcovy vůle projevené
zde na zemi jako v nebi. Je to vedení s hmotným i duševním
dopadem na naši lidskou úroveň, je to mocné tažení, kterému se
dá odolat jen za cenu návratu do otroctví, ze kterého se nás snaží
jemně, ale důsledně a neodbytně vyvést.

V čem člověk navíc oproti dřívějšku pozná vůli Otcovu, tj.
potřebnou změnu v jednání a myšlení, aby odpovídala nejvyššímu
řádu, v tom se musí podrobit. Jinak maří celé dílo, stává se
nehodným milosti, kterou získává. Ani ohlédnout se nesmí po
přízemním blahu a klidu stojatých vod malicherného způsobu
osobního života. Ohlédne-li se, hned se setkává s osudem Lotovy
ženy, která při útěku z hořící Sodomy a Gomorhy se proměnila v
solný sloup, nebo s osudem všech, kteří sice byli ochotni jít za
Ježíšem, ale ještě chtěli pochovat otce. Nestali se učedníky
Ježíšovými. Z učednictví je možno kdykoli vypadnout buď na čas
nebo natrvalo, nedbáme-li "vůle na nebi".
Nedivte se potom, že se člověk ve své slabosti spokojí
raději s pomalým vývoje, tj. s malou službou andělů, s malým
porozuměním vůli Boží, než aby musel tolik poslouchat. Rychlost
vývoje je do značné míry ovlivňována mírou poslušnosti.
Praví-li se v Otčenáši "buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na
zemi", poskytuje se volný průchod vůli věčnosti, čili všem tendencím, které vedou ze stavu lidského do stavu věčného vědomí.
Jak tomu máme rozumět? Jsme-li zde na zemi svědky velmi
pomalého vývoje lidstva (ostatní ve výkladu zanedbáme, neboť v
řádu zvířecím, rostlinném a nerostném jde vývoj ještě pomaleji
kupředu), hledejme dvojí příčinu tohoto faktu. Na jedné straně je
tu tažení kupředu se strany věčnosti stavu lidského do nebeského
- jedině proto se všechno vyvíjí - na druhé straně jsou tu nesčetné
brzdy tohoto vývoje dané omezenou lidskou přirozeností. Z těchto
omezeností největší překážku představuje mechanický způsob
přechodu k fyzické smrti, k obnově pouhým plozením, tendence jít
ve všem vyšlapanými cestami, neodbočovat z nich ani na krok,
zkrátka překáží konzervatismus v tom nejnesmyslnějším slova
smyslu. Všichni znovu vstupují do těchže zklamání a utrpení a tak
se dávají otesávat tím nejhrubším způsobem, velmi bolestně,
avšak s minimálním vývojovým užitkem.
Ježíš neradí jen, abychom se odevzdali do vůle Otcovy,
nýbrž abychom Otci dopřáli, aby mohl se svou vůlí působit jako v
nebi. Právě jsme si však řekli, že se to nemůže stát, protože
člověk pro svou nedokonalost ani nerozumí Otcově vůli, ani ji
nechce vykonávat, ani ji neumí plnit. Věřící křesťané si myslí, že v
nebi jsou andělé. Mýlí se, ti mají do stavu nebe velmi daleko, jsou
ve stavu andělském, rajském, odkud, jak víme, ze Starého
zákona, se dá také ještě spadnout. Kdyby však andělé byli
dokonalými bytostmi, pak by zajisté mohli plnit a jistě by také plnili
vůli Otcovu. U člověka je něco takového nemožné, protože není
dokonalý, že? Tato otázka svědčí o neinformovanosti pocházející

z nezkušenosti o tom, jak Otec prosazuje svou vůli. Člověk musí
vynaložit všechnu svou vůli, aby dokázal plnit vůli Otcovu. V
žádném případě nestačí, aby se odevzdal nějak do osudu jemu
přichystaného. Člověk na začátku své vědomé cesty do věčnosti
chápe vůli Otcovu jen velmi nedokonale a v malém měřítku. Učiní
tedy dost, když ji plní jen do míry svého poznání. Ale už od
začátku se na něm chce, aby se zbavoval všeho lidského. To není
totéž jako zbavovat se hříchů. Ba mohlo by se stát, že by se
někdo zbavil všech hříchů a přece jen zcela nepatrně postoupí
nebo vůbec nepokročí na cestě do vědomé věčnosti. Nechci
snižovat snahu po čistém a spravedlivém životě, je-li prováděna
opravdu jen proto, aby se věřící zalíbil Bohu, aby konal Jeho vůli,
jak je věřící schopen ji chápat, a není-li konána proto, aby se
člověk zalíbil sobě nebo aby se povznesl nad druhé. Někdy si ani
zkušený věřící není jist, čím a zda něco převážně dělá pro
sebeuspokojení, či z lásky k Bohu, nebo jen ze smyslu pro čistotu
a spravedlnost. Mějme na mysli, jak nepatrně postoupil na cestě
do věčnosti bohatý mladík, který plnil od mládí přikázání a
dotazoval se Ježíše, co má činit, aby byl spasen.
Mluvím velmi opatrně, řeknu-li, že přeje-li si člověk, aby se
stala vůle Otcova na zemi jako na nebi, přeje si jen, aby byl na
zemi nastolen postupně spravedlivější řád. Protože kdyby člověk
tuto prosbu upřímně použil na sobě, otevřel by se okamžitě a
úplně věčnosti, a ta by do jeho vědomí také okamžitě vstoupila.
Kdo se modlí tuto prosbu a nepociťuje zřetelnější následky, nemodlí se ji upřímně a uvědoměle. Neví, co říká, nerozumí tomu, co
si vlastně přeje.
Lidské pojetí života totiž spočívá v hodnocení. Člověk, ať si
toho je vědom nebo ne, vidí v pozemském životě cíl a nikoli
nepostradatelný a ničím nenahraditelný prostředek k dobytí věčného života. Zde se za celou dobu existence křesťanství dělaly největší chyby.
Na jedné straně se lidský život podceňoval a potíral, neboť
člověk se snažil mnohé lidské funkce potlačit jako hříšné, čímž se
znehodnocoval lidský život jako prostředek, jako nedílný celek,
který se stává velmi málo užitečným, když se užívá k dobytí
věčného cíle jen jedné jeho části, stylizace, která vyčleňuje
člověka z normálního života, obírá ho o zkušenosti, bez nichž se v
dalším vývoji neobejde, které mu později chybí. Lidským, právě
jako zvířecím, jež brání lidem nebo zvířatům, aby se povznesli nad
svůj pomíjející život a druh, je třeba rozumět jen ono pečlivé a
starostlivé obírání se lidským nebo zvířecím životem jako středem,
jako cílem, jako zdrojem všech hodnot.

Na druhé straně věčný cíl se kladl až za hranice fyzické
smrti. Lidé se odsuzovali k tomu, že zde na zemi neměli vidět
plody své nejodvážnější práce. Komu potom ještě zbyla odvaha,
komu zbyla víra?
Pravý opak se má stát skutečností. Člověk má stát o to, aby
se vůle věčnosti, tj. do člověka vepsaný zákon touhy po věčném
životě, uskutečňovala postupně zde na světě, jakoby země byla
na nebi. To nám vnuká Ježíš touto částí Otčenáše. Ta část lidské
nedokonalosti, která nám brání být "anděly", být dokonalými
bytostmi, nesmí se hledat někde v nedokonalosti mysli a rozumu,
v tělesné omezenosti pohybu a lidských sil, nýbrž v nedokonalosti
rozhodnutí a jeho následování. Ježíš si nepřeje, než abychom se
správně rozhodli a všemi, i těmi velmi nedokonalými prostředky se
snažili o dobytí věčného cíle. Jen postupně budeme objevovat dokonalejší prostředky vývoje a budeme schopni dokonalejšího
následování. Jenom nesmíme nikdy zmalomyslnět, vidíme-li, že
jsme chudí. Podobáme se chudé vdově, která dala svůj malý
peníz a utržila za to pochvalu Ježíšovu, neboť dala více než
bohatý, který dává z mnohého.
Zeptal-li se Ježíš svých učedníků po třech letech svého
učení, zdali jim něco chybělo, dokud s ním byli, dostal-li od nich
odpověď, že nikoliv, není tento výrok zaznamenán jen náhodně.
Řídí-li se někdo vůlí věčného, nemusí mu být a také mu není nic
ubíráno na jeho lidských potřebách. Vůle věčnosti trvá jen na tom,
abychom si z lidských potřeb neudělali modly, pro které jsme
ochotni učinit vše a zapomenout, že to jsou pouhé, avšak nutné
prostředky k nabytí věčného života. Hoří-li tedy kolem člověka,
který jde záměrně za věčným cílem, nehoří nic jiného než jeho
modly, které mu bránily v postupu, neboť na sebe strhávaly
všechen jeho zájem. Hoří ono lidské, které překáží postupu. Sodoma a Gomorha by byly nepropadly zkáze, kdyby v jejich zdech
bylo aspoň něco málo spravedlivých, rozumějte, kdyby byli jeho
obyvatelé v mezích svých možností sloužili věčnému cíli.
Přeje-li si tedy člověk, aby se vůle Otcova projevila na zemi
jako na nebi, přeje si také, aby nezůstala ušetřena ani jedna jeho
modla, která se stala malým nebo velkým nepravým středem jeho
života. Pochopitelně hlavní tlak věčné vůle se nese směrem k
nabývání vědomého věčného života, všechno ostatní užívá jen jako prostředky k odstranění překážek a k dosažení věčného cíle.
Člověk je při tom svědkem takového milosrdenství a péče, že nevychází z údivu a začíná být stále vděčnější a oddanější svému
vedení. Nikdy by si nepřál, aby se vrátily doby, kdy jednal podle
své vůle vedené žárlivými city a přáními a omylným rozumem.

"Chléb náš vezdejší dej nám dnes"
V zařazení této prosby nehledejme nic jiného, než
symbolické označení přípustné míry starostlivosti. Tato míra se
potom rozvádí a specifikuje ještě v dalších prosbách.
Zařazení této prosby mezi ostatní není náhodné. Dokresluje
míru připoutanosti svým místem v řádu hodnot. Jako by se říkalo:
Přeješ-li si předešlé, máš právo být vyslyšen i v této prosbě, neboť
vystihuje věčnou vůli, její účast na pozemském, vezdejším životě.
Hned za existencí věčnou, následuje péče o existenci časnou.
Ještě je důležité, že v této prosbě je vyřčen zákaz překladu
symbolu chleba na jinou úroveň. Proto Ježíš praví "vezdejší".
Málokdy klade tento zákaz, naopak jindy při podobenstvích
zdůrazňuje, že nemají být brána doslova, že mají být překládána
ze symbolické mluvy do nesymbolické a dokonce do jiné úrovně.
Nebylo by správné nezajímat se o vezdejší chléb, nedbat,
zda jej máme či nikoliv, opomíjet vezdejší svět. Prosba není jen
článkem v řadě hodnot, nýbrž i důkazem velké důležitosti lidského
života ve vesmíru, jako v nástroji vývoje. Člověkem se uzavírá
okruh, který znamená příchod království nebeského. Dá se
znázornit takto:
VĚČNOST

1

5

čas a prostor

čas a prostor
VESMÍR

2

4

hmota

člověk
3
VESMÍR

Člověk, nebo jinde ve vesmíru bytosti jemu funkčně
podobné, tvoří nepostradatelný vývojový článek, bez něhož by
vesmír jen nějak narůstal, existoval by v něm jen příliv a žádný
odliv, vznikala by nerovnováha, disharmonie.
"Chléb vezdejší" je hlavním vyústěním hmoty do člověka a
lidské vědomí je hlavním vyústěním člověka do věčnosti.
Starost o vezdejší chléb však musí mít své místo v řádu
hodnot, jinak zaujme vědomí tak, že je přitahováno ke hmotě a
pomíjející existenci a nemůže vzlétnout dál, zpět přes čas a
prostor do věčnosti. Tomuto vzletu se daří právě tak málo tam,
kde člověk bojuje s hladem, bídou a nemocemi, jako tam, kde bez
překážek nakupuje techniku života, stává se bohatým v tom
nejširším slova smyslu (nemusí totiž přitom mnoho vlastnit, ale
mnohým se obírat) toto bohatství mu nedovoluje se odpoutat.
Člověk má prosit o vezdejší chléb, aby i tam mohl nastoupit
zázrak, tj. daleko snazší nasycení než pouhou dřinou.
Všimli jsme si, že Ježíš se obvykle ptal těch, kteří chtěli být
vyléčeni, co si přejí, ačkoliv dobře věděl o jejich přání.
Jindy pravil vyléčeným: "Víra tvá tě uzdravila". Nepřičítal
zázrak sobě. Nebyla to pouhá pokora. Ježíš nikdy nelhal, jen
zakrýval menší nebo větší část pravdy, aby se nedostala do
nepovolaných rukou. Člověk má učinit ze svých sil všechno, co
může, a teprve pak má právo ucházet se o další pomoc mimo
okruh svých lidských sil. Vůle, ať už se projevuje vírou nebo
prosbou, vytrvalostí či jinak, je pojítkem jak s tímto světem, tak i s
věčností. Člověk si nesmí přát ztratit kontakt s hmotou, protože
ona jest mu nepostradatelným vývojovým prostředkem, nesmí se
však ani v ní ztratit, a proto se o její nutné množství uchází též ve
věčnosti. Vezdejší chléb se mu tak vědomě stává jedním z mostů
do věčného života, a to je pravý smysl zázraku rozmnožení
chlebů.
Stravu asimilujeme ve svém organismu a přetváříme ji v
hodnoty, které v ní nebyly. Rozmnožujeme zázračně hodnoty,
které jsme přijali. Jestliže však přijímáme chléb vědomě proto,
abychom si umožnili plnit všechno co bylo řečeno v minulých
větách Otčenáše, rozmnožujeme jej ještě více. Největší míra
rozmnožení vezdejšího chleba je možna tím, že to málo, co máme
k dispozici (srov. Jan VI, 9), svěříme Ježíši, který pak dokonale
nasytí všechny. Domyslíte-li si kruh, který jste si právě prohlédli,
přišli jste na návod, jak se skrze potraviny a všechno, co přijí-

máme ze hmoty (vzduch, pití atd.), můžeme ocítat ve věčnosti.
Vzpomeňte na zmíněné podobenství o rozmnožení chlebů:
Učedníci Ježíšovi viděli, že rozmnožení chlebů a ryb pochází od
Ježíše, pomáhali rozdávat chleby a ještě každý z nich nasbíral
košík drobtů. Je-li hmota věčná, nebo pochází-li z věčnosti, a já se
mám do téže věčnosti, ze které všechno pochází, vrátit, pak je
třeba, abych si svými lidskými schopnostmi (učedníci)
uvědomoval, že jsem živ z vůle věčnosti, a že mé lidství (zase
učedníci) je jen prostředníkem, abych mohl být živ a mohl se vrátit
ke zdroji života. Pak každým soustem a každým dechem
napomáhám k vědomému spojení s věčností. "Chléb náš vezdejší
dej nám dnes", nabývá potom zcela nového významu. Ty,
věčnosti, mi dávej chléb, přestože si ho sám beru. Jsem jen
prostředníkem. "Dnes" nutno zachovat moment zpřítomnění, že
právě nyní, tuto stravu, tuto chvíli života beru od věčnosti, a
následující chvíli zase budu brát. Tak začnu žít v ustavičné
přítomnosti věčnosti.
Je-li něco věčného, pak toto věčné si nás uvědomuje. Jen
opačně tomu tak není: My si neuvědomujeme existenci věčného.
"Zázrak" rozmnožení chlebů je také v tom, že si začneme
uvědomovat věčnost, jestliže se s ní stýkáme pomocí vezdejšího
chleba, jak bylo vysvětleno. Důkazem je nám zprvu aspoň oněch
dvanáct košů drobtů pro naše lidské vlastnosti. V našich
vlastnostech se projeví nasycení novou silou, která v nich nikdy
před tím nebyla.
Domyšleno do konce. Dvanáct košů drobtů, které posbírali
učedníci po zázraku rozmnožení chlebů, odpovídá podle starých
číselných symbolů celému vesmíru. Mluví se tu tedy skrytě o
vítězství jedince nad pocitem oddělenosti od věčnosti, o vítězství,
které dopadá na vývoj celého vesmíru, pro spojitost, která vládne
mezi ním, časoprostorem, hmotou a věčností.
Tento letmý výklad byl proveden jen proto, abyste viděli, že
každá myšlenka Ježíšova ve spojení s ostatním jeho učením,
životem a zázraky, je návodná. Proto mohl Ježíš o sobě říci: "Já
jsem cesta".
Kolik práce zbývá po 2000 letech od vzniku těchto myšlenek
k pouhému jejich pochopení! Nám však jde o uskutečnění. K tonu
nikdy nebylo tak daleko. Ježíš předkládá tolik návodů, že každý
podle své individuality se může chopit třeba jen jedné myšlenky, a
to ještě nedokonale pochopené. Chopí-li se jí upřímně, začnou se
v něm objevovat přebytky vědění, přebytky života, až k úplnému
jeho rozšíření do vědomí věčnosti.

"Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim
viníkům."
Ještě viny stojí člověku v cestě. Mluví se tu o vinách, nikoliv
o hříších. Proč asi? Vždyť Ježíš při jednom zázraku napřed
chromému odpustil hříchy, a řekl, že tím učinil více, než když jej
vyléčil z nevyléčitelné choroby. Právě v tomto zázraku je
zodpovězena otázka viny. Odpuštění hříchů nepomohlo
chromému k uzdravení. Odpuštění hříchů, tak jak je prováděl
Ježíš, je velkolepé uvolnění dveří do věčnosti. Dveřmi je třeba
projít a jíti dál, až k cíli. Kolik lidí učiní jen několik kroků, avšak jen
málokteří dojdou k cíli. Zatím. Co my víme o životě z hlediska jepičího lidského bytí? Myslíte však, že všechna ta zastavení a
ztroskotání jsou přímo zaviněna poutníky? Kdybyste si skládali k
sobě všechny ty případy krajně odhodlaných lidí, kteří nedošli,
měli byst e stále zřetelnější dojem, jako by na těch lidech visela
tíha nějaké neznámé viny, která jim ztěžuje krok a spoutává je.
Církev dosti záhy postavila dogma o prvotním hříchu, který na nás
přechází od pádu Adama, jímž byl způsoben. Je to hřích neposlušnosti. Adam a Eva neposlechli zákazu Hospodinova a pojedli
ze stromu poznání. Byli za to vyhnání z ráje, a protože se od té
doby do ráje nevrátili, je zřejmé, že trpí následky prvotního hříchu.
Ježíš - vtělený Bůh - přišel na svět, aby na kříži lidi vykoupil svým
utrpením z této viny. Až sem dogma.
Není rozhodující, zda dnešní člověk je schopen věřit v
takovou vinou. Jisto však je, že by každý, kdo se pokouší o
přechod z časného do věčného života, měl aspoň trochu rozumět
oněm překážkám, které není schopen ani při nejlepší vůli odstranit
vlastní silou a iniciativou.
Vraťme se znovu ke kruhu nakreslenému u předešlé prosby
(str. 19). Nic hmotného, žádný živočich stojící vývojově níže než
člověk, nemůže ani pomyslit na to, že by se mohl vyšvihnout nad
rámec svého pomíjejícího života. Všichni, a bohužel s nimi též
většina lidí, pokorně umírají bez aspirací na pokračování života.
Člověk však má možnost uniknout smrti. Tomu není třeba věřit, o
tom jsou nesčetné důkazy od těch, kteří to provedli. Především
zkušenosti mystiků, jóginů a zasvěcenců všech dob a končin
světa, z nichž jeden o druhém nevěděl, je naprosto totožná. Stali
se už za svého pozemského života svobodnými bytostmi,
neomezenými tělesnou existencí. Z této zkušenosti víme, proč

nemůže vejít do věčnosti zvíře nebo jiný nižší tvor, a který člověk a
za jakých okolností může tam vejít.
Vina lidská, pro niž se člověk nemůže dostat vědomě přes
práh nesmrtelnosti, je nepřímo vyjádřena ve slovech Ježíšových:
"Dokud nebudete jako jedno z maličkých těchto, nevejdete do
království nebeského!"
Tak důrazně postavený požadavek nemůže chybět v
uceleném řádu hodnot. Dítě, na které ukazoval Ježíš, je bez viny,
považujeme je za nevinné. Právě tato nevinnost je předním
požadavkem Ježíšovým. Vždyť si přeje, abychom se znovu
narodili, čili abychom se stali právě narozeným dítětem. Ve
spojení s požadavkem "znovuzrodit se" požadavek "být jako dítě"
však zároveň poznáváme, že nejde o tutéž nevinnost, jakou má
dítě, způsobenou jeho nepokročilými vztahy ke světu a
nerozvinutým rozumem, nýbrž o nevinnost obdobnou, která se
podobá do jisté míry dětské nevinnosti, ale je řádově mnohem
vyšší. Ježíš neřekl: "Buďte děti", nýbrž "buďte jako děti". Ježíš učil
pomocí obdob pochopit skutečnosti, o kterých se člověk může
přesvědčit teprve dalším vývojem. Přál si však, aby i ti, kteří se
dosud nepřesvědčili, měli aspoň určité zdání o dalším vývoji a jeho
důsledcích, aby jimi nebyli překvapeni. Taková příprava je velmi
účelná.
V jakém smyslu je dítě nevinné: Přistupuje až do nějakého
toho zklamání, ke všemu s otevřeným hledím, s důvěrou,
bezprostředně, bez zábran. Nestojí mu v cestě negativní
zkušenosti. O kom si myslí, že s ním má dobré úmysly, k tomu se
upíná s důvěrou. Lehce navazuje přátelství, avšak pouta, která ho
víží s lidmi, i nejbližšími, jsou křehká, jsou příliš čerstvá, nová,
nezakořeněná. Přesaďte dítě do nového prostředí, které mu bude
přátelské, a odrodí se všemu, z čeho vyšlo, od čeho bylo
vzdáleno. Tahle pružnost dospělému člověku chybí, i když si
namlouvá, že ještě není tak stár, aby se nedovedl přizpůsobit, a
dokonce inteligenci definuje jako schopnost přizpůsobovací. A při
dobývání věčnosti nejvíce je zapotřebí umět dokonale jedno
opustit, aby vůbec bylo možné do druhého vejít. Drží-li nás
cokoliv, i sebemenšího při jednom, nepřejdeme do druhého,
odtamtud třetího atd.
Jak jsme si už naznačili, celá cesta do věčnosti se dá rozdělit na tři hlavní fáze: na první, ukázanou Ježíšem od jeho početí
a narození až po křest v Jordánu. Křesťanští mystikové ji nazývají
očistnou. Druhou znázornil Ježíš od křtu až po kříž. Tu budeme
nazývat osvěcovací. Třetí, od kříže po zmrtvýchvstání, seslání

Ducha svatého a nanebevzetí nazýváme spojovací. Předesílám
tyto pojmy proto, abych mohl vysvětlit, proč někdo s lehkostí
projde cestu očistnou a uvízne na kraji cesty osvěcovací, někdo se
zastaví o něco dále a někdo vůbec nepokročí ani na cestě očistné.
Jsou to jeho viny, které ho tíží. Jako balvan na něm leží pouto k
tomu způsobu života, kterým dosud žil. U jiných se vina projevuje
tím, že nasadí na přechod a ze strachu se vrací. Chybějí mu
zkušenosti o existenci tam za přechodem.
Kolikrát trneme hrůzou, když vidíme, jak dětská hra pro
nedostatek poučenosti dětí, se pohybuje na hranicích ohrožení jejich života. Takhle nepoučení jsme všichni, jeden jako druhý, když
vstupujeme do existenčních sfér, ve kterých jsme se ještě nikdy
předtím neocitli. Poučme se od dětí. Jděme ve své existenční hře
dál za známé hranice bez obav. Vždyť, co se může stát? Na druhé
straně není nicota, jak nám zprvu připadá, nýbrž všechno, celá
věčnost, která svým způsobem v sobě zahrnuje veškerou
odvozenou existenci, tedy i naši.
Vím, že jste si nikdy takhle svou vinu nepředstavovali. A to
jsme jí ještě ani zdaleka nepohlédli do tváře, jak by bylo možné.
Všimli jsme si zatím jen Ježíše, jak od svých učedníků požadoval
odstup ode všeho, čím dosud žili. Chytl své rybáře za ruku a odvedl je k sobě od jejich sítí, od jejich rodin. Pohleďte na dítě, když
se pustí do své hry. Zapomene na matku, otce, domov, je úplně
ponořeno do hry. Takhle bez výhrad se musíme naučit ponořovat
se do nové, před námi však jen s váháním se otevírající nové
skutečnosti. To váhavé otvírání je způsobeno naší vinou. Ježíš
nám prozrazuje, že Otec umí a dokáže, přejeme-li si to, zbavit nás
zmíněné viny, a tedy otevřít oponu za časem a prostorem. Sami si
ji nikdy neotevřeme. Kdybychom však neučinili svůj jeden krok,
Otec by za nás nemohl učinit dalších potřebných šest.
Šest dní tvořil a sedmý den odpočíval, praví se velmi hluboce ve Starém zákoně. My žijeme v sedmém dni, ve chvíli
zdánlivého tvůrčího odpočinku, všechno se nám jeví poměrně
stabilní. Podléháme tomuto klamu a samovolně i ke každému dni
svého života přistupujeme se samozřejmou jistotou, že po něm
bude následovat další, jakoby do věčnosti. Na nás se však chce,
abychom uvnitř své osobnosti prošli stejným tvůrčím postupem, o
jakém se dovídáme ve Starém zákoně. V tom smyslu je tvůrčí akt
nedokončen. Z věčnosti přes časoprostor a hmotu se všechno
vyvinulo v člověka, nebo k něčemu, jemu podobného. Na člověku
jest, aby ze sedmého, základního dne odpočinku učinil svůj první
krok a zrekapituloval všechno, co Otec stvořil. V Genezi je
označen každý krok. Praví se tam, že duch Boží se vznášel nad

vodami, nad jakýmsi počátečním chaosem. To je náš pocit
oddělenosti od věčnosti, náš vnitřní chaos, naše nesprávná
orientace. Pak ale duch Boží oddělil vodu od země. Naráží se na
zrození nového života v těle, na zrození z vody, které je
znázorněno narozením Ježíšovým v Betlémě atd. Vytváří se země
rajské povahy, kde vedle sebe nakonec žijí v míru všechna zvířata
i člověk s nimi. Všechno připomíná konečné vítězství, vrcholný
mír. Ale do všeho je příliš daleko. Člověk v této fázi vývoje, pokud
zažívá vnitřní rajské uspokojení - a kéž by ho zažíval co nejkratší
dobu - by přísahal, že jeho pudy a vášně jsou těmi nejnevinnějšími
beránky. Až sem se v něm vlastně reprodukuje rozvoj života
vyvíjejícího se z věčnosti. Ježíš tyto momenty zachytil v přemožení
pokušení na poušti. Je to obrat, který nenastal u prvních lidí v ráji.
To je nový prvek na cestě, to už je vážný krok zpět do věčnosti.
Dále Ježíš o tomtéž mluví při proměnění na hoře Tabor a
posledním dozvukem této periody vývoje je slavnostní vjezd
Ježíšův do Jeruzaléma, těsně před jeho smrtí. Brzo se všechna
zvířata stanou zase nebezpečnými dravci (umučení Páně).
Obdobně se děje totéž jako v životě světského člověka, jenom
postoj k tomu všemu musí být zcela opačný, jak ukázal Ježíš.
Přichází konečně sedmý den, člověk se přidává k odpočinku
Božímu, který však je vlastně vrcholnou, ale klidnou činností. Jde
zase o Genezi - zrození, s tím rozdílem, že člověk už je narozen.
Teď jenom ho zbavit viny, symbolicky znázorněné pádem z ráje,
viny, které se v dogmatice říká dědičný hřích, jež je ve skutečnosti
připoutaností k té formě života, kterou právě známe.
Namítnete asi, že je přece zřejmé, o jakou vinu jde, že přece nejde o tuto uměle vymyšlenou. Vždyť je v modlitbě jasně řečeno: "Jakož i my odpouštíme našim viníkům". Stále máme mnoha
lidem co odpouštět, a právě tak se proviňujeme i my, chtěně či
nechtěně, vůči nim. Nelze pochybovat o tom, že také tyto viny
musíme umět odpustit. Ježíš přece řekl: "Milujte nepřátele své"
atd. Chtěl jsem vás jen upozornit na širokou oblast vin, o kterých
nevíte, abyste se nedivili, proč nemůžete vejít do království Božího. Také bližnímu musíte umět odpustit viny, které si nepřizná a o
nichž ani neví.
"Neuvoď nás v pokušení"
Zdali neuvedl v pokušení strom poznání v ráji, ze kterého
Hospodin zakázal lidem jíst ovoce? Vysvětlili jsme si však, že
člověk propadl tomuto pokušení, protože dospěl do vývoje
umožňovaného dále pomocí párů dvojic. Na stromě poznání se

objevuje Satan a svádí Evu, ta pak svede Adama. Hned tu
začínají fungovat dva hlavní páry dvojic, oba se dají zredukovat na
pasivitu a aktivitu. Lidé se do té doby chovali pasivně. Trpně
přijímali zákon jim daný - a bylo jim dobře, relativně dobře.
Něco obdobného zažil Mojžíš, když přemlouval svůj lid, aby
se vrátil do Zaslíbené země. Žili v otroctví, ale měli dosti potravy, o
kterou se nemuseli starat. Pamatujme si ten symbol - Egypt, země
plných hrnců. Relativně jim bylo dobře. Jejich duchovní vzestup
však byl zabrzděn. Když se potom přece jen dali přesvědčit a z
Egypta se po mnohých těžkostech a překážkách stěhovali, bloudili
40 let po poušti. Sám Mojžíš zakolísal ve víře a nedošel do
Zaslíbené země.
Tento symbol pokušení, svým způsobem opačného, než je
strom poznání v ráji, potom Ježíš znovu ukazuje po křtu v
Jordánu, když po čtyřicetidenním půstu je pokoušen od Satana.
Obdoba tohoto symbolu je chování tří učedníků na hoře Tabor,
před nimiž se Ježíš proměnil ve světelnou bytost a mluvil s
Eliášem a Mojžíšem. Učedníci chtěli zůstat v tom blaženém stavu
a teprve po Ježíšově napomenutí se vrátili zpět na zem.
Platí v celku toto:
Čím výše se člověk dostává, tím ve větším je pokušení, buď
považovat dosažený stupeň za konečný a dostačující, nebo se
vracet ke chvílím blaha a spokojenosti. Na této basi je např.
postaven manželský pohlavní styk, vracení se na místa, kde jsme
šťastně žili, třeba v mládí, držení se pravd, které nám první
přinesly určitou jistotou a naznačily jakousi cestu, veškeren
fanatismus všeho druhu, každý vyběhaný, ve zvyk se změnivší
způsob myšlení a jednání atd. Jednou větou: Největší pokušení je
v tom, že chceme zůstat tam, kde jsme se jednou ocitli, pokud
nám přitom bylo relativně dobře. Čím dále se dostaneme, čím
dokonalejšího stavu dosáhneme, tím je toto nebezpečí větší.
Vyjádřeno symbolikou Geneze: Lidé se rádi vrací do ráje. Netuší
však, nebo dokonce nedbají toho, že je to přechodný stav, ze
kterého se padá do utrpení, jež přináší vývoj. Kdyby se nespadlo,
jak věci vypadají, vývoj by se zastavil pro pohodlí lidí nebo pro
poměrnou výhodnost života podle určitého stereotypu.
Rovněž dualismus, ve kterém žijeme, je přechodný stav, je
jen kolébkou, z níž máme vyjít. Je však velmi lákavý, neboť
přecházení z jednoho páru dvojic do druhého budí falešný dojem
pokroku. Skutečný pokrok, který za tímto přechodem je, zůstává
člověku skryt.

Proč se máme modlit: "Otče (tj. věčnosti), neuveď nás v
pokušení", a ne: "Vy, okolnosti, ve kterých jsme, nebo jsme byli,
nelákejte nás k sobě zpět?
Ježíš nám jedinečně jednou větou prozrazuje, kdo je
příčinou veškerého pokroku; v čí kráse, v čí blaženosti, i když jsou
dosahovány jen v malém a nedokonale, se shlížíme.
Je-li zdrojem veškerého bytí věčné bytí, veškeré blaženosti
věčná blaženost a veškerého poznání věčná pravda, jak ve svých
výrocích dotvrzuje Ježíš, pak nemohl nabádat k jinému způsobu
modlitby. Čím více vydobudeme poznatků z věčné pravdy, tím
budeme jimi více zaujati. Stává se dnes už zcela běžným, že pro
ty poznatky, které jsme z věčného zdroje získali, zavrhneme jejich
skrytý zdroj. Ježíš o tomto nebezpečí věděl a na několika místech
na ně upozornil. My jsme si tento postřeh rozebírali u podobenství
o svěřených hřivnách. Doplňme si výklad. Kníže (věčnost) opustil
své panství a odebral se do dalekých zemí. Někteří poddaní se
vzbouřili a vzkázali mu, aby se nevracel, že si jeho vlády nepřejí.
Pro to mnohé, co jim zanechal, ho zavrhli. Domnívali se, že si
postačí vládnout sami. K tomu nás technické a vědecké vymoženosti stále více svádějí. Nikdo se nestará o to, odkud má vědomí, pomocí něhož proniká tak hluboce do podstaty věcí. Přivlastňujeme si všechno přírodní bohatství, využíváme přírodních zákonů, lidských schopností atd., a domníváme se, že touto cestou budeme moci jít do nekonečna. Z každé hřivny však budeme muset
skládat účty. Ne takovým nějakým rozumově nemyslitelným
způsobem, jako je poslední soud. Nezapomínejme, že jde o
symbol, a to velmi výstižný, pro všechno, co se kolem nás děje.
Jakou daň jsme už zaplatili ve 20. stol. ve dvou světových válkách
za sobecké vlastnění hřiven! Vyvolali jsme síly, které nedokážeme
zvládnout. Chce se na nás, abychom jejich výtěžky nabízeli zpět
Původci, věčnosti. Podobenství o hřivnách symbolicky praví, jaké
požehnání kyne každému, kdo to učiní, jaký trest tomu, kdo se
vzepře.
Co je to nabízet zpět původci, o tom se budeme teprve
postupně poučovat. Zatím stačí říci, že jsme zanedbali výchovnou
stránku techniky a vědy. Tato stránka začíná vděčností a končí
tím, že se člověk vrací ke zdroji, do věčnosti. Staří národové
pochopili z této nutnosti jen velmi málo, když např. před jídlem
činili úlitby bohům, avšak my jsme nepochopili téměř nic. Běda,
nejdou-li vymoženosti, jichž jsme vydobyli, ve prospěch celku,
především potřebných, starých a nemocných. To je správná cesta
návratu, správné užití hřiven. Za všechno jiné počínání trestáme
sami sebe. Neustále roste pokušení využít všech vymožeností k

osobnímu pohodlí těch, kdo na to mají, bez ohledu na ty, kteří
někde opodál umírají hlady. V takové společnosti mají své oprávnění jako regulátory revoluce, převraty, krveprolévání, války,
nenávist jedněch proti druhým. To jsou z podobenství o hřivnách
veřejné popravy těch, kteří se vzbouřili proti vládě věčnosti a
nechtěli jí odevzdávat své výdobytky podle Ježíšova poučení:
"Cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratří mých, mně jste učinili".
Doplňte si tímto výkladem vysvětlení uvedené u podobenství o
hřivnách. Ani tímto výkladem není vyčerpán celý smysl podobenství. Bylo zatím učiněno jen tolik, aby bylo možno pochopit, proč
Ježíš právě bohatství považoval za největší překážku vstupu do
království Božího; možno pochopit i okolnosti, za kterých bohatství
je tou překážkou.
Shrnuto nesymbolicky: V nynější fázi vývoje člověka, kdy
řada lidí by mohla přecházet z pomíjejícího života do věčného,
největší překážkou na této cestě nejvyššího možného pokroku a
nejracionálnějšího využití pozemského života je, že na každém
kroku kupředu, ať už má charakter vědecký, technický nebo
prostě zvýšení životní úrovně a zlepšení životních poměrů, hrozí
záměna prostředků pokroku za věčný cíl. Člověk začne považovat
třeba zvýšení vzdělanosti nebo zlepšení životních poměrů a
prostředí za cíl, místo aby si těchto okolností vážil jako prostředků
ke snazšímu dosažení cíle - věčného života.
Viděno očima těch, kteří přešli na druhý břeh, do vědomého
věčného života, se dá říci, že krása světa, velkolepost vědy a
techniky, soudnost rozumu, sladkost citů, dává člověku zapomenout na to, že se pohybuje v úzké kleci časoprostoru, které říká
Vesmír. Člověk nejen přestane toužit jít dál za hranice Vesmíru,
ale říká dokonce nepatrnému pohybu uvnitř něho "dobývání
Vesmíru". Jaká je to nevědomost! Nikdo nedobude Vesmír, kdo se
neocitne za jeho hranicemi.
"Ale zbav nás od zlého"
Kdyby člověk před sebou neměl věčný cíl, ať si to přeje
nebo ne, jistě by byl Ježíš zařadil toto přání na první místo.
Existuje-li však něco jako lidský osud, pak tímto nevyhnutelným
osudem není nic jiného, než že člověk musí jít za svým věčným cílem, ať vědomě či nevědomě.
Ježíš učí člověka, jak má jít za věčností vědomě. Lze říci jen
s nepatrnou chybou, že čím méně vědomě člověk jde za věčným
cílem - a on za ním jde tak jako tak, to je jeho osud, tam vede

vývoj celého Vesmíru - tím více trpí, tím více musí být nucen jít po
zlém.
Srovnejme si jen pro příklad tuto poslední prosbu Otčenáše
s předešlou. Zamění-li člověk konečný, věčný cíl za nějaký vábivý
prostředek, jehož se chopil na pochodu za věčností, řekněme
např., že začne vidět ve zvyšování životní úrovně cíl lidstva a
nikoliv jen výborný prostředek k dosažení věčnosti, pak i když se
všemi prostředky snaží o toto zlepšení svých životních podmínek,
narůstají disharmonie a dokonce katastrofy, začne být vychováván
zlem. Proto není možno odbourat zlo, dokud se nepochopí, nectí a
neuskutečňuje řád hodnot, jak byl uveden v předešlých prosbách.
Kdybychom mluvili symbolicky, řekli bychom, že člověk
pořád touží vrátit se do ráje, odkud už jednou definitivně odešel a
do kterého smí jen jakoby v nestřežených okamžicích nahlédnout,
zatímco jeho osudem je mířit do nebe, tj. do stavu absolutní
svobody, do osvobození od všech vesmírových pout, od všech
klecí všeho druhu, úzkých i širokých, tedy i od těch, které si
uvědomuje jako vězení, jako zlo, i od těch, které zatím omylem
chápe jako svobodu a uvolnění z pout. Protože však vývoj v celku
pokračuje jako přechod z užšího žaláře do širšího, a na prahu
každého širšího vězení hrozí pokušení je považovat za vrchol
svobody a za cíl, jen utrpením a zlem, se kterým se tam člověk
shledá, může být informován, že to, co našel, ještě není to pravé.
Ukažme si to na životě Ježíše.
Kdyby byl mezi učedníky Ježíšovými neexistoval Jidáš se
svou zradou a za ním menší, ale při moci stojící vrstva židovského
národa, nebyl by se Ježíš dostal na kříž. Pak by symbolikou svého
života nebyl mohl ukázat právě to nejdůležitější: jak se dostat z
času a z prostoru. Kdo četl Bibli, ví, že tato pasáž Ježíšova života
je popsána právě nejdokonaleji. Plným právem. Vede k největším
vítězstvím, ale také k největším omylům. Vytváří u věřících
křesťanů prostředí soudu nad člověkem. Měl-li Ježíš dvanáct
učedníků, jen jeden z nich ho zradil. To znamená, že jak ve vnitřním životě člověka (ve vlastnostech), tak i v zevním životě (ve
styku s životním prostředím) napomáhá jen z malé části zlo, z
větší části dobro, avšak zlo obvykle jedná rychleji, a proto vládne
dojem, že je mocnější.
Modlíme se, abychom byli zbaveni zlého, ale nemůžeme
zabránit tomu, aby úplně přestalo působit. Ježíš v podobenství o
rozsévači ukázal, že má svou funkci až do žní, až do ukončení
vývoje, jakého jsme svědky v rámci Vesmíru.

Většina lidí, nemusí-li překonávat zlo, zmalátní, zleniví,
zvlažní. Zlo je dále prostředníkem "smrti", pomáhá odklizovat
všechno přežité, zastaralé a zkostnatělé. Je až podivuhodné, že
tradice nazývá padlého anděla, pokušitele lidí v ráji Luciferem, tj.
Nositelem světla. Tento název je velmi výstižný. Tentýž Satan,
totéž zlo činí konec osvícenému a dobrodějnému jednání Ježíše
na straně jedné, a zároveň mu umožňuje, aby apoštolům poslal
světlo větší, než jaké jim mohl poskytnout při osobním vedení. Zlo
právě tak jako dobro, jsou pokornými služebníky věčných cílů.
Můžeme tedy rozeznávat míru zla bezpodmínečně nutnou,
pod kterou by se neměl chtít nikdo dostat, nechtěl-li by svým
postojem prozrazovat, že se má příliš rád, a že nechce vložit do
hry vše, čeho je zapotřebí, i vlastní nepohodlí a oběť. Tuto míru
člověk považuje za zlo jen z nevědomosti. Měl by ji považovat za
nutný výchovný prostředek. Poskytneme-li svou vůlí věčnosti právo, aby zasahovala do našeho života tak, abychom se mohli
během jediného lidského života dostat do vědomí věčného zdroje,
pak se musíme smířit s dvojím:
1. Naše osobnost se rozvine do krajnosti tak, jak bylo
symbolicky znázorněno Ježíšem, když konal zázraky a pomáhal
všem v jeho osobním dosahu, všem, kdo jeho pomoci potřebovali.
Nesymbolicky řečeno: Zvýší se všechny lidské schopnosti takovou
měrou, jak je člověk ochoten být jimi prospěšný svému okolí i
sobě. Objeví se v něm vlastnosti, které dříve buď neměl, nebo je
měl jen v malé míře. Zvýší se také tou měrou, aby jejich úroveň
odpovídala dosaženému vnitřnímu stavu. To je symbolicky
znázorněno v Ježíšově životě tím, že už během svého pobytu na
zemi posílá své učedníky mezi lid, aby dělali zázraky a křtili, tj.
pomáhali lidem nejen lidsky běžným způsobem, ale měrou daleko
větší, měrou podněcující k vyššímu než obvyklému růstu. Tento
rozvoj osobnosti by se dal nazvat jednoduše postupujícím
znovuzrozením.
2. Souběžně s postupujícím znovuzrozením probíhá
postupná vnitřní smrt se všemi známkami utrpení člověka, který
ztrácí něco, co měl rád. Ježíš ještě v zahradě Getsemanské,
těsně před ukřižováním, se modlí: "Otče, odejmi ode mne tento
kalich (toto utrpení), ale ne má, nýbrž Tvá vůle se staň." Tím dává
právo každému z nás, aby až doposledka si přál být co nejméně
vychováván zlem nebo tím, co za zlo považuje.
Nyní snad je aspoň jasné, proč se máme modlit za
odvrácení zla až naposled. Ježíš se velmi mnoho a hluboce
zabýval problémem zla a proto si byl též vědom toho, že nějakou

jeho míru se bude člověk muset naučit snášet. Zná-li všechny
předešlé hodnoty, pak i za odvrácení zla se bude modlit správně.
Řekl přece jindy: "Neodporujte zlému a dobře čiňte svým
nepřátelům", nebo: "Milujte své nepřátele" atd.
Tyto podněty nijak neodporují v modlitbě Otčenáše
obsaženému "zbav nás od zlého", naopak, nemáme-li odporovat
zlému, nesmíme mu být nadměrně vystaveni. Míra, v jaké mu
můžeme být bez nebezpečí pádu vystaveni, je dána zřetelností
vedení ze strany věčnosti. Ježíš Kristus radil učedníkům, aby
vůbec neodporovali zlému, dokud s nimi chodil. Zastal tento odpor
sám velmi konkrétním vedením. Pravý opak jim radil pro doby, kdy
jim jeho vedení mělo zůstat skryto nebo kdy měli za každou cenu
provést stanovený úkol. Porovnejte v tomto smyslu výroky
Ježíšovy: První z doby, kdy s učedníky chodil: "Zadarmo jste
přijali, zadarmo dávejte! Nemějte ve svých opascích ani zlato, ani
stříbro, ani měď, ani mošnu na cestu, ani dvě suknice, ani opánky,
ani hůl; neboť dělník má právo na svou výživu." (Mat. X, 9-10)
Ježíš se však nikdy bezhlavě nevydával nebezpečí a dovedl
se bránit všemi prostředky kromě násilí. Tak odporoval zlu a tak
radil mu odporovat také svým učedníkům. Řekl: "Hle, posílám vás
jako ovce mezi vlky. Buďte opatrní jako hadi a prostí jako holubice. Mějte se však na pozoru před lidmi; neboť budou vás vydávat
soudům...Až vás budou pronásledovat v jednom městě, utecte do
jiného! Vpravdě vám pravím: Nebudete ještě hotovi se všemi
izraelskými městy, až přijde Syn člověka." (Mat. X, 16-17, 23).
Chtěl tím říci, že jejich úkol na zemi v těle bude končit dříve,
než obrátí všechny Židy. A to se stalo. Měli zasít semeno pravdy
vlastně do celého světa. Nesměli předčasně skončit svůj život
nerozumným vystavováním se zlu.
Zajímavě o tom svědčí sv. Jan. Ježíš na jednom místě
praví: "Můj čas ještě nepřišel... Vy jděte na slavnost, já však nejdu
na tuto slavnost, neboť můj čas se ještě nenaplnil." To jim pověděl
a zůstal v Galileji. Ale když jeho bratři odešli, tu odebral se také on
na slavnost, ne zjevně, ale jakoby tajně." (Jan VIII, 6-10)
Jinde: "Chopili se kamení, aby na něj házeli, ale Ježíš se
skryl a vyšel z chrámu." (Jan VII, 51)
Nebo: Od onoho dne se uradili, že ho zbijí. Proto Ježíš už
nechodil veřejně mezi Židy, ale odešel odtamtud do krajiny na
okraj pouště, do města Efraim, a tam prodléval s učedníky." (Jan
XI, 53-54).

Rady Ježíšovy šly ještě dál. Radil učedníkům daleko větší
opatrnosti pro dobu, kdy s nimi nebude, než když chodil s nimi.
Pravil jim doslova: "Když jsem vás poslal bez měšce, bez mošny a
opánků, zdali jste měli v čem nedostatek?" A oni mu řekli: "V
ničem". Řekl jim tedy: "Kdo však nyní má měšec, vezmi jej, stejně
i mošnu, a kdo nemá, prodej svůj plášť a kup si meč!" (Luk. XXII,
35-36).
Dalo by se říci zjednodušeně, ale neúplně, zatím však s
dostačující hloubkou:
Modlitba Otčenáš, která na počátku, modlíme-li se ji s
porozuměním zde navedeným, vydatně pomáhá správně chtít,
končí prosbou o odvrácení zla proto, že tam, kde se zatím jen
upřímně chce, ale ještě se neumí uskutečňovat toto chtění, tam
notnou měrou k pokroku musí přispět převaha dobra nad zlem,
jasně viděná a zřetelně podporovaná i režií, jež je vlastní povaze
vyššího stupně života, do kterého člověk začíná pronikat.
Chtěl bych jen varovat před klamně vznikajícím dojmem, že
vyšší režie je nějaký metafyzický zásah. Jeví se takovým jen tak,
jakoby se člověku 18. stol. jevil život ve 20. stol. uprostřed mnoha
technických zázraků, o jejichž původu by nebyl předem informován. Pokud nám chybí informace, hledíme na život za
běžnou lidskou úrovní jako na zázračný. Zatím však v každém
člověku, nikoho nevyjímajíc, všechno je připraveno k tomu, aby se
dovršil vývoj z pomíjejícího lidství do nepomíjejícího života
individuality. Proto je velmi nepřesné, říkáme-li, že toto vše navíc
oproti běžnému životu se děje ze zvláštní milosti Boží, při
nevyzpytatelném výběru této milosti.
Nejpřijatelněji by se dalo slovo "milost" použít o příchodu
Ježíše a jemu podobných mezi nás, neboť nám poskytuje
možnost nastoupit cestu do věčnosti. Je však otázkou, zdali všude
tam, kde vývoj ve vesmíru dospěje tak daleko, že je tam dobro
pociťováno jako dobro a zlo jako zlo, zákonitě se dostavuje
všechno, co souvisí s dalším stupněm vývoje nad dobrem a zlem,
na jaký ukazoval a k němuž vedl Ježíš Kristus. Rozeznávání
dobra a zla se pak stává ve světle tohoto předpokladu nutným
prostředkem, jímž se můžeme dostat nad obojí. Ježíš nadmíru
jasně ukazuje, že je třeba porušit rovnováhu mezi dobrem a zlem,
postavit se jednoznačně na stranu dobra, a pak udělat všechno,
co dále radí. Chceme-li vědět, kde ve vesmíru nastává tento
vývojový moment, nemusíme obracet své zraky za hranice naší
planety. Také na ní vývojový článek "člověk" ukazuje tímtéž
směrem.

U zvířat ještě není pociťováno zlo a dobro. Tygr, který vraždí
z choutky po vraždě, není horší než bezbranný beránek. Tygr má
prostě své místo v řádu zvířecího života, udržuje tam rovnováhu,
pokud tam nezasáhne člověk mocnějšími prostředky, ale třeba
méně přirozenými. Také v řádu lidském dlouho dobro je drženo v
šachu zlem, až zvítězí to, co je všeobecně lidmi pociťováno jako
dobro, nad tím, co je pociťováno jako zlo. O toto porušení
rovnováhy mezi zlem a dobrem má člověk stát. K tomu nám radí
Ježíš v poslední části Otčenáše, abychom si to přáli. To je začátek
přechodu do stavu nebes, kde již není dobra a zla, kde není boje
mezi páry dvojic.
Tímto přáním je zřejmě okruh ukázaný Otčenášem uzavřen.
Přejdete-li si znovu jeho části nyní, snadno to pochopíte. Je tu
prozrazena celá cesta do věčnosti.
Ježíš v Otčenáši a jinde dále ukazuje jasně, že nestačí
postavit se na stranu dobra, tj. snažit se být dobrý, jednat mravně.
Takovéto porušení rovnováhy mezi zlem a dobrem je pouhým
šťastným začátkem. To nejlépe ukázal na případu bohatého
mládence, který se ucházel o život věčný. Proto od začátku je
třeba zavést nový řád hodnot, ukázaný v Otčenáši, aby se člověk
neztratil někde v očistě nebo někde dále na osvěcovací fázi vývoje
nebo nakonec někde na kříži. Ukazuje jasně, jaká pokušení číhají
na člověka ve všech fázích vývoje. Přitom zlo, ve vyšší fázi jako
takové jasně poznáváme (Ježíš věděl, že Jidáš ho zradí), hraje
svou významnou roli až doposledka. Nemůže však zabránit např.
tomu, aby Ježíš vykonával své dobré a osvěcovací působení na
lidi, naopak musí mu sloužit. Křesťané se zatím dost málo
osvíceně zabývali případem Jidášovým. Tento případ však vrhá
velmi jasné světlo na to, jak využívat zla, a tedy i v jakém smyslu
se modlit "Neuveď nás v pokušení a zabav nás zlého". Na konci
výkladu celé cesty vám to bude jasnější. Připravili jsme si zatím
cestu jen k výkladu o očistné cestě jako o první fázi nadlidského
vývoje.
Očista
Napřed se budeme muset vypořádat se zdánlivým rozporem
mezi radami Ježíšovými k vysoce mravnému životu a jeho stykem
s lidmi vyloženě nemravnými a dokonce jeho braním na milost
těchto lidí.
Příklad: kamenování cizoložné ženy u studny, obrácení
Maří Magdalény a slib ráje lotrovi na kříži. Člověk si může říci, že
Ježíš jasně ukazuje přinejmenším, že prudké obrácení od zlého -

budeme říkat nábožensky od hříchu - je stejně účinné jako dlouhodobé pokání a soustavně prováděná očista. Nikoliv. Ježíš takovými náhlými obráceními hříšníků říká jen, že rozhodnutí, které oni
dělají, musí učinit i každý člověk mravně žijící a pokání činící, že
do jisté míry je toto rozhodnutí těžší u člověka, který se považuje
za dobrého, než u člověka, který se považuje za špatného. Proto
razí myšlenku, že nikdo není dobrý, než jeho Otec v nebesích. A
má pravdu. Ale vnukněte tuto myšlenku tomu, kdo se celý život
snaží o dobrý život, a pokud je nábožensky založen, o bezhříšný
život. Takový člověk snadno podlehne klamu, že učinil dost pro
království Boží, pro dobytí věčného života, a že nic více učinit
nemůže, kdežto hříšník má ještě v rezervě mravný život. Hříšník
se sice obvykle nepovažuje za lepšího než jsou ostatní, ale
pokušení číhá na něho, i když se obrátí na cestu do věčnosti, zase
někde jinde, na začátku osvěcovací cesty, kdy, symboliky řečeno,
Satan pokouší Ježíše: "Klaněj se mi, a já ti dám vše!" O tom bude
řeč později. Kdo však provádí soustavnou očistu, není překvapen pokud nepodlehne klamu, že jeho čistota je cílem - že očista se po
určité době nemůže provádět dosavadními prostředky, nýbrž zcela
novými na zcela jiné úrovni.
Mluví-li se o třech fázích cesty do věčnosti, o cestě očistné,
osvěcovací a spojovací, není tím řečeno, že by ve fázi osvěcovací
a spojovací neprobíhala očista, nýbrž že je tam podporována
postupujícím osvícením a vědomým spojením s věčným zdrojem
života. Řekli bychom, že fáze očistná se správně jmenuje právě
očistnou jen proto, že tu očista probíhá převážně klasickými,
všeobecně známými mravními prostředky. Avšak i do těchto
klasických prostředků vnesl Ježíš nové, ostré světlo.
Ze zkušenosti se dá říci, že jako se nedá postupným
bádáním na nejpřísnější vědecké úrovni dojít k rozluštění všech
tajemství
přírody
a
vesmíru,
tak
také
postupným
sebezlepšováním, tj. klasickými mravními prostředky se nedá
dospět k úplné očistě, nýbrž jen k určitému jejímu stupni, který je
naprosto nedostačující k dokonalému osvobození z klece
časoprostoru. Celý Ježíšův život a všechny jeho poučky jsou
jedinečným programem, jímž se lze dostat za hranice dosažitelné
klasickými mravními prostředky.
Bylo by dobře, kdybyste rozuměli hned od počátku tomu, co
se míní těmi ostatními neklasickými očišťovacími prostředky.
Protože člověk není oddělenou bytostí ani od ostatních lidí,
ani od ostatních tvorů živých i neživých, a to v oblasti času a
prostoru a v oblasti vědomí a jeho nárůstu, nýbrž je spojen s tím

vším, jak po stránce nárůstu vědomí a citů, můžeme říci, že člověk
neexistuje svých průměrných šedesát let, nebo jen po dobu trvání
lidstva na této zemi, nýbrž svým způsobem po dobu existence
vesmíru, že také jeho vědomí, které nyní zná a se kterým se
individuálně pyšní, vzniklo ve společné vesmírové dílně pomalým,
velmi obtížným způsobem, který, kdybychom měli možnost vidět z
nadčasového hlediska, by nám připadal být největším zázrakem
celého vesmíru, neboť je klíčem k přechodu časoprostorového
vesmíru do bezčasovosti.
Lidské vlastnosti a tedy i ctnosti a nectnosti se vyvinuly
teprve později a mají relativní povahu, závislou na lidském hodnocení. Očista klasickými prostředky, která se snaží o odbourání
nectností, respektive hříchů, nemůže sahat až ke kořeni lidské
bytosti, k onomu kořeni, jímž je čas a prostor, ze kterého má být
další existence vyvrácena. Je třeba aspoň přechodně překročit
hranice času a prostoru (křest Ježíšův v Jordánu), aby se mohla
vědomě nastoupit očista veškerou činností, tedy nejen ctnostmi a
nectnostmi, ale též tou největší částí lidské činnosti, jímž je
činnost neutrální povahy.
Chceme-li najít v Novém zákoně celou radu, jak k tomu, jak
a jakými prostředky provádět očistu, tak i k ostatním záležitostem
cesty do věčnosti, musíme uvažovat o všem, co se týká Ježíšova
života, jako o jediném nedílném celku. Pak nám neujde, že Ježíš
zavádí do očisty "nadpřirozené", tj. neklasické prostředky už
dávno před tím, než se stává trvale vědomou nesmrtelnou bytostí
po vstupu do Jordánu. První zázraky se začínají dít už před jeho
narozením, kdy Panna Maria žije jen čistým životem, ale nemá ani
tušení, k jakým úkolům je vyvolena.
Hned je třeba říci, že Panna Maria je symbolem onoho
průniku nesmrtelné části naší podstaty do smrtelného vědomí,
tedy mluveno nábožensky, představuje nesmrtelnou duši ve všech
souvislostech s duší smrtelnou, tj. s lidskou individualitou, tak jak
vznikla od narození člověka v jednom jediném lidském životě.
Čistý život, dosažený klasickými prostředky, předurčuje Marii
k založení vědomí o věčném životě uvnitř ní. Všeobecně se tedy
nedá doporučit nic jiného, než aby se člověk snažil o čistý život,
avšak jakmile se dozví, např. jako vy se dovídáte v tomto spise, že
má ze sebe zrodit nesmrtelný život, že má mít nejen vědomí
tohoto světa, ale i vědomí své nesmrtelné podstaty, i když neví,
jak se to může stát (viz výrok Panny Marie při navštívení
archandělem Gabrielem), tedy jakmile se toto dostaví, musí dát
svolení k nasazení vyšších, neklasických způsobů očisty, musí si

začít přát žít vědomě věčným životem už zde na zemi, nikoliv tedy
jen se dále očišťovat. To neznamená, že by měl opomíjet klasické
prostředky očisty. Naopak, těmi má vládnout vědomě, zatímco o
neklasických prostředcích "neví", jak se to může stát", což zatím
nevadí. Hlavně, že se to děje.
Zůstává nevysvětleno ono "svolení" k tomu, aby byl člověk
vychováván vyššími neklasickými prostředky. Přetlumočme si
symbol zvěstování archanděla Gabriela z náboženského symbolu
do návodu k použití pro každého, ať věřícího nebo nevěřícího.
Potíž při takovém přetlumočení spočívá jen v tom, že věřící
nebude jednat stejně jako nevěřící nebo ten, který si myslí, že
věří, nýbrž pouze obdobně, avšak obdobně podle vzoru Panny
Marie. V Bibli jsou obsaženy všechny potřebné návody pro
každého, kdo se umí dát poučit obdobou a kdo tuto obdobu umí
převést na konkrétní použití ve vlastním případě.
Řekli jsme si, že v životě Ježíšově došlo k celé řadě
rozhodnutí, která jsou symbolem série našich rozhodnutí, jež
máme učinit, chceme-li postupovat na cestě do věčnosti. Tato
rozhodnutí provázela jim odpovídající řada přivolení, svolení. Také
ta jsou jedinečnými ukázkami našich přivolení, bez nichž nelze
postoupit. O všech se dá říci, že mají jeden společný znak.
Ukazují, že jde o zvláštní druh ztráty lidské vůle. Je velice
nepřesné, řekneme-li jen, že člověk má ztratit vlastní vůli, nebo
nábožensky, že se má zcela odevzdat do vůle Boží. Tato
nepřesnost ve vyjadřování, která je pochopitelná, stála mnoho
poctivých duší hodně zklamání a dokonce ztroskotání. Svolení
není pouhé vzdání se vlastní vůle, nýbrž připojení veškeré vůle,
jaké jsme schopni, k plnění programu, který sahá za hranice
lidského života. Zevně se to jeví jako ztráta vlastní vůle a
odevzdání se do vůle Boží, řečeno nábožensky. Vyjadřuji se
nábožensky proto, že dosud se touto cestou ubírala většina
vzácně smýšlejících a věčností zaujatých věřících lidí. V
budoucnosti půjdou touto cestou i nevěřící a nebudou
handicapování nedostatkem víry v Boha. V Tibetu je tomu tak už
od 11. století, když tuto cestu načrtl Milarespa. V Indii daleko
dříve, když tuto cestu předvedl Buddha Gótama Síddhartah. Je to
cesta univerzální, po níž může jít věřící i nevěřící, zkrátka každý,
kdo je živ v lidském těle a touží po vědomém věčném životě.
Každé přivolení mělo v životě Panny Marie i v životě Ježíše
za následek, že se jejich život ocitl na vyšší úrovni a s tím také
jejich očista se ubírala kupředu novými, předtím nepoužívanými
prostředky, čili i ona pokračovala. Kdyby bylo nedošlo k postupným přivolením, byla by se úroveň jejich života stabilizovala na

určité výši. Tak je to i s každým poutníkem, který je buď vědomě či
nevědomě následuje. Příslušným přivolením se člověk přimyká k
vyššímu řádu, k vyšší režii, k novému druhu spravedlnosti, k
novému hodnocení, do kterých dorůstá. Jakmile doroste, zastaví
se vývoj a je třeba nového rozhodnutí provázeného novým přivolením.
Nesmíme si zakrývat, že zcela základním přivolením a
rozhodnutím se Nový zákon příliš nezabývá. Asi proto, že Ježíš
zve lidi ze všech stran, tedy i s různými začátky, s přerůznými
prvními kroky. Nelze pro jejich rozdílnost všechny vypsat.
Všimneme si jen nejcharakterističtějších. Všeobecně by se dalo
říci, že každý radikálně sestylizovaný život podle nejrůznějších
schemat je správným prvním krokem, po němž zákonitě se hlásí
druhý. Podmínkou však je, aby stylizace zasáhla nejhlubší kořeny
bytosti. Tím chci říci, že např. řídí-li se někdo světským zákonem,
který upravuje lidské vztahy jen potud, aby jeden nemařil práci a
život ostatních, nežije ještě dost hluboce sestylizovaným životem.
Náboženské předpisy nebo důsledná rodinná výchova daleko více
poznamenávají lidský život, říkáme že jej stylizují. Člověk sám
může dříve či později dojít k nějakému životnímu stylu. Pokud
takový styl není založen jen na ohledu ke společenským
konvencím a ponechává člověka vnitřně neproměněného, nebo
pokud nepůsobí záměrně k jeho růstu, zkrátka nemá-li
sebevýchovný charakter, pak nelze mluvit o stylizaci, která by
představovala první krok očisty, první přivolení a první velkorysé,
velkodušné rozhodnutí.
Uveďme si několik příkladů účinně stylizovaného života:
Někdo si zvolí povolání, při němž by mohl sebeobětavě pomáhat
lidem, jako ošetřovatelka, lékař, učitel, sociální pracovník, kněz
apod., a opravdu dokáže hodně slevit z osobního pohodlí a
osobního prospěchu, aby pomohl svému okolí. Celá série příkladů
by se mohla vzít z oblasti úcty a zachování některého z mravních
systémů, ať už diktovaných náboženstvím nebo náročným
sportem či náročným povoláním. Sem bych zařadil i chování
obětavé matky. Další série příkladů by se dala uvést z oblasti
vědeckých a technických výzkumů, vyžadujících celé zaujetí
člověka pro věc. Na opačném konci než tato východiska, stojí tzv.
neúspěšný život nebo nějaká jeho neúspěšná část. Dojde-li v
takovém případě k situaci zdánlivě neřešitelné a bezvýchodné, a
zůstane-li člověk naživu, aspoň v naději, že není ještě všemu
konec, že nevyčerpal možnosti, které zatím nezná, stane se v něm
něco, k čemu do jisté míry vedou i ostatní začátky, avšak ne tak
jednoznačně, že totiž člověk se povznese nad běžný rámec

trpělivosti nebo pracovitosti, houževnatosti, do jakési hrdinnosti.
Není však důležité, že lidem takový člověk připadá být hrdinně
spolehlivý nebo odvážný apod., nýbrž ustavičně překonává sám
sebe, neboť sám takovým by nikdy nebyl, kdyby do hry nevložil
daleko víc než se obvykle činí. Ježíš uvádí několik krásných
příkladů: Samaritán ošetří a opatří penězi raněného nepřítele,
setník podnikne dalekou cestu, aby u Ježíše vyprosil uzdravení
svého služebníka, chromý po celá léta leží u rybníka a doufá ve
své uzdravení.
Není snad každý lidský život tak dokonalým očistcem, že se
o něm dá říci, že představuje celé první rozhodnutí a přivolení?
Bohužel není. Není, především není přivolením, tím méně
rozhodnutím k vyššímu způsobu života, který by přesahoval běžný
rámec. Kromě života zkrachovalého, kdy člověk je vyloučen z
běžné společnosti lidí, všeobecně jen život, který je poznamenán
obětí aspoň pro jednoho člověka, je oním druhem života, který
vede k "zázračnému" životu, jak se nám líčí v Novém zákoně na
případě Ježíšově. Samozřejmě nemusí to být jen oběť pro
jednoho, třeba matky pro dítě, nýbrž všeobecně obětavý život.
Proč je tomu tak? Žije-li člověk jen pro sebe nebo především pro
sebe, nevykonává správně přípravu k tomu, aby žil především pro
nalezení království Božího, tedy věčnosti. Takovému není "vše
ostatní přidáno" a bez tohoto přidávání ostatního, o kterém mluví
život Ježíšův, a to v celé šíři a v klasickém postupu, není možno
překročit hranici věčnosti. V tomto smyslu existuje milost, a to
milost nesmírně veliká. Člověk musí učinit vždy dalekosáhlejší
rozhodnutí a přivolení, aby po něm následovala jiná stylizace
života. Pak vyprovokuje síly, které mu pomáhají, které jsou pro
každého už napřed připraveny, a které ho vynesou daleko výše,
než by si svým vždy prvním krokem zasluhoval. V tom smyslu se
zase nejedná nikdy o pouhou milost.
Ježíšův život a rozbor jeho požadavků, které nutno splnit pro
přechod do věčnosti, začíná teprve fází označenou přivolením
Panny Marie, aby se z ní narodil věčný život. Teprve tam, u člověka, který "nalezl milost u Boha", jak jsme právě o ní mluvili,
začíná něco, co jinde Ježíš nazývá blahoslavenstvím či blažeností
člověka. Panna Maria byla připravena k tomu, že ochotně přivolila
definitivně se rozhodnout pro vyšší úkol i za cenu oběti dosavadního způsobu života, k němuž, jak se jí zdálo, si svým přivolením
uzavřela přístup. Spálila za sebou mosty. Takové rozhodnutí na
každém stupni přivádí člověka k další míře toho přidaného, oné
milosti, bez níž není možno pokračovat. Jako dítě, které se narodí
na této zemi, nemůže se ocitnout ve stavu před narozením,

existuje-li nějaký, nýbrž může buď jen růst a dospívat, nebo zemřít. Také s dítětem se dějí hotové zázraky, protože nechce a nemůže jít zpět. Kolik schopností se u něho projeví! Rodiče se nepřestávají divit, a jsou i takoví, kteří své dítě neomaleně považují
za zázračné. Takhle působí přidaná milost na každém stupni
vývoje. My tomuto jevu zatím říkáme nábožensky milost, protože
jsme zatím velmi vzdáleni toho, abychom vědecky prozkoumali
důvody a připravenost člověka, které jsou tak velké, že stačí se
správně rozhodnout a nevracet se a vytrvat při rozhodnutí. Pak se
člověk začne pohybovat jaksi v novém světě, o němž předtím
neměl tušení, který však je v něm celý připraven, podobně jako
geny. Podobně jako dítě, které se začíná pohybovat pro ně v
novém světě lidí, začne činit dalekosáhlé objevy, začne nabývat
vlastnosti dospělých lidí. Na každém stupni vývoje lze dosáhnout
dospělosti jen tehdy, když se z něho nesestupuje, nebo, jinak
řečeno, nesedí-li se na dvou židlích, neslouží-li se dvěma pánům.
Ježíš ve svém pověstném kázání na hoře uvádí celou řadu
vlastností, které přinášejí "blaženství", tj. umožňují vstup do
věčnosti. Všechny představují rozhodnutí nebo přivolení druhého
stupně, odpovídající přivolení Panny Marie při zvěstování anděla.
Ježíš tam uvádí bohatý výběr možností zrodit ze sebe věčný život.
Netřeba říkat, že věčný život, právě pro svou věčnost, nemůže mít
nikde a v nikom začátek. Jde o přechod vědomí z věčnosti do
našeho lidského vědomí. V tom smyslu je třeba chápat všechny
stupně znovuzrození. Zmíněný přechod je povlovný, aby se s ním
mohla lidská mysl vyrovnat, a aby ho lidské tělo sneslo.

Očistné prostředky
Většina lidí nemá takové povolání, aby mohla právě při něm
dost velkoryse pomáhat ostatním lidem. Náplní jejich zaměstnání
je mravně neutrální činnost. Je zajímavé, že právě Ježíš byl tesařem, konal také jednu z takových neutrálních činností, při kterých se člověk může uplatňovat jen zručností, pečlivostí, pracovitostí a poctivostí své práce. Svým způsobem jednání tedy
naznačil, že se člověk nesmí dát táhnout kupředu zevními
okolnostmi, nýbrž že si je má sám určovat uvědomělou volbou
cesty. Ukazuje, kterou krajinou půjde člověk a co na této cestě a
při ní potká a uvidí, bude-li ho následovat. Je pravda, jak jsme si
řekli v kapitole "Vzdálená a blízká příprava", že některý způsob
života a některé zájmy vzdáleně připravují člověka k přímé cestě,
k přímému následování Ježíše Krista, avšak ze zkušeností dvou

tisíc let po vyhlášení Ježíšova učení víme, jak málo lidí čistě
"náhodně" se obrátilo. Se vzrůstajícím počtem lidstva a se stejně
nebo ještě prudčeji - a po jisté stránce nebezpečněji - vzrůstající
poučeností lidí o prostředcích vzájemného ničení, je třeba daleko
větší protiváhy na straně dobra než dříve. Výrazem této potřeby je
také tento výklad.
Protože pak očista je hlavním hnacím prostředkem kupředu,
nemůže být ponechána jen průběhu okolností, nýbrž musí mít
také onu záměrnou podporu z lidského nitra, z lidské mysli, vůle a
citů. Některý člověk se stává připraveným vlivem okolností, které
ho potkaly, ale vlivem těchže okolností většina lidí naopak padá.
Nebudeme zde rozebírat, proč tomu tak je, protože si chceme
ukázat cestu, na níž zákonitě pomáhá člověku milost, kterou
označuje Ježíš symbolicky zázrakem a bez které není možno za
jediný lidský život dojít k věčnému cíli. Naučili jsme se rozeznávat
lidi více tažené zevními okolnostmi, lépe připravované povoláním,
zaujetím pro věci atd. U těchto lidí je nástup na cestu snazší,
avšak Ježíš na svém případě ukázal, že i v těch nejnesnadnějších
zevních okolnostech lze dosáhnout vítězství. Proto je jeho příklad
universálně platný. Jde v něm tak daleko, že ukazuje i na malé
kroky, jimiž možno jít kupředu. Vždyť ne každý je schopen ubírati
se skoky, jako někteří z jeho učedníků. Jde-li však člověk jen
drobnými kroky, musí jich udělat více, nesmí mezi nimi dlouze
váhat, nesmí se vracet s lítostí na místa, která už opustil, jimž už
odrostl. Totéž platí o používaných prostředcích. Volí-li dokonalejší,
nesmí opovrhovat předešlými, ale nesmí se jen s nimi zase někdy
později spokojovat. Smí se k nim vracet jen jako k odrazovému
můstku, ze kterého se pomocí nich dosáhlo určité délky skoku,
který se však ukázal ještě nedostatečně dlouhý. Musí si být ale
vědom toho, že bylo zapotřebí také prudšího rozběhu a jiných
důležitých prvků, aby se skok vydařil lépe. Původní odraz už dokáže provést jaksi pamětně, nové prvky přidává záměrně a
uvědoměle, s hlavní pozorností na ně. Jen takovým způsobem je
dovoleno se vracet. Není to tedy návrat, nýbrž samozřejmé použití
všech dosavadních zkušeností, k nimž se přiřazují nové prvky, a
tím se dociluje toho, že zvýšený výkon nepřejde do
mechaničnosti, jak mu hrozilo při zvládnutí známých vývojových
prvků, nýbrž že se stane souhrnem stále všestrannější a
kvalitnější pozornosti.
Ježíš klade velký důraz na záměrnou volbu očistných
prostředků, a přitom nikterak nezapomíná na okolnosti, které
přihrávají této volbě a urychlují očistu samu.

Zahloubejme se nad jejich výčtem. Mluví se o nich v
evangeliu sv. Matouše, kap. 5, verš 1 - 11:
"Když viděl zástupy, vystoupil na horu, a když se posadil,
přistoupili k němu učedníci. I otevřel svá ústa a učil je takto:
"Blažení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.
Blažení, kteří lkají, neboť oni budou potěšeni.
Blažení tiší, neboť oni budou děditi zemi.
Blažení, kteří lačnějí a žízní po spravedlivosti, neboť oni
budou nasyceni.
Blažení milosrdní, neboť oni dosáhnou milosrdenství.
Blažení čistého srdce, neboť oni budou viděti Boha.
Blažení pokojní, neboť on budou zváni syny Božími.
Blažení ti, kteří jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť
jejich je království nebeské.
a
vámi.

Blažení jste, když vám budou zlořečiti a pronásledovati vás
mluviti proti vám vylhané všechno zlé kvůli mně; radujte se,
plesejte, neboť tak pronásledovali proroky, kteří byli před
Vy jste sůl země. Zkazí-li se však sůl, čím bude osolena..."

Z této série rad vidím, že nejde o základní řadu pouček, nýbrž o poučky určené především učedníkům, kteří už měli za sebou
velké základní rozhodnutí, po němž opustili vše, co měli a následovali Ježíše. Z poslední citované věty je to patrno. Tyto poučky si
tedy rozebereme později. Zatím je zde uvádím jen proto, abyste
věděli, co zakládá "blaženost", tj. vědomý styk s věčností, a též
abyste se zbytečně nedivili, proč tento styk u vás nenastal. Splnili
jste aspoň některý z těchto požadavků, nebo nastaly u vás
některé okolnosti, o nichž je v nich řeč, a vy jste jich plně využili k
hledání věčnosti?
Nyní přejdeme k základní řadě pouček o očistné cestě.
Ježíš tuto řadu soustavně nikde neuvádí, protože Židé, ke kterým
mluví, jsou o ní dokonale poučeni. Jen si ji chybně vykládají. Ježíš
je poučuje právě jen v tom smyslu a pak ještě klade vyšší
požadavky i na základní řadu. Nesmíme se však dát odradit
náročností jeho požadavků. Jsou průřezem všemi stupni očisty.
Ježíš řekl, že nepřišel Starý zákon zrušit, nýbrž naplnit. Udělejme
si obrázek o tom, co tím myslel:

Nejjednodušší pohled na stylizaci života zákonem můžeme
poskytnout pomocí desatera přikázání, jak bylo sděleno Mojžíšovi
na hoře Sinaj.
1. přikázání:
V jednoho Boha věřiti budeš
Víra v jediného Boha jako očistný, tj. převratný prostředek,
vypadá v ústech Ježíšových jinak než ve Starém zákoně. Víra u
něho začíná stálostí a spolehlivostí a končí zázračnou schopností
přetvářet hmotu i duši. Jde mu už nikoliv jen o víru v pomyslného,
vzdáleného Boha, nýbrž o důvěru ve vedení přesahující rámec
normálních lidských možností. Jeho učedníci mají věřit, že pomocí
tohoto vedení člověk může dospět dále než ke hrobu.
Přečtěte si, jak se Ježíš namáhal vysvětlit Martě a Marii,
sestrám Lazara, přítele Ježíšova, který právě zemřel, jaký je pravý
smysl víry. V Janově evangeliu se o tom praví takto:
"Byl jeden nemocný, Lazar z Bethanie, vesnice to Marie a její sestry Marty. Byla to ona Marie, která pomazala Pána mastí a
utřela mu nohy svými vlasy; její bratr Lazar byl nemocen. Proto
jeho sestry poslaly k němu se vzkazem: "Pane, hle, je nemocen
ten, kterého miluješ." Když to Ježíš slyšel, řekl: "Ta nemoc není k
smrti, ale pro slávu Boží, aby jí byl Syn Boží oslaven." Ježíš
miloval Martu, její sestru i Lazara. Když tedy uslyšel, že je
nemocen, zůstal na témž místě po dva dny. Až potom dí svým
učedníkům: "Pojďme znovu do Judska!" Praví mu učedníci:
"Mistře, právě tě chtěli Židé kamenovat, a zase tam jdeš?" Ježíš
odpověděl: "Nemá den dvanáct hodin? Chodí-li kdo ve dne,
neklopýtá, protože vidí světlo tohoto světa; chodí-li však v noci,
klopýtne, neboť nemá světla." To pověděl, a potom jim řekne:
"Lazar, náš přítel spí; ale jdu jej vzbudit." Učedníci mu tedy řekli:
"Pane, spí-li, bude zdráv." Ale Ježíš mluvil o jeho smrti, oni se
však domnívali, že mluví o skutečném spaní. Tehdy jim Ježíš řekl
otevřeně: "Lazar umřel, a raduji se kvůli vám, že jsem tam nebyl,
abyste uvěřili. Než, pojďme k němu!" Tomáš, řečený Blíženec, řekl
proto spoluučedníkům." Pojďme i my, a zemřeme s ním!"
Ježíš tedy přišel a shledal, že jest již čtyři dni v hrobě.
Bethánie byla blízko Jeruzaléma, asi patnáct honů od něho. Přišlo
pak mnoho Židů potěšit Martu a Marii pro jejich bratra. Jakmile
tedy Marta uslyšela, že Ježíš přichází, běžela mu vstříc; Marie
však zůstávala doma. Marta tedy řekla Ježíšovi: "Pane, kdybys byl
býval zde, můj bratr by nebyl zemřel. Ale i nyní vím, že Bůh ti dá,
začkoliv Boha požádáš." Dí jí Ježíš: "Tvůj bratr vstane." Marta mu
odvětí: "Vím, že vstane při vzkříšení v den poslední." Ježíš jí řekl:

"Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, živ
bude; a nikdo, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš
tomu?" Dí mu: "Ano, Pane! Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn
Boží, který přichází na tento svět."
A když to pověděla, vzdálila se a zavolala potají sestru a
řekla: "Mistr je tu a volá tě." Sotva to uslyšela, rychle vstala a šla k
němu; Ježíš totiž dosud nepřišel do vesnice, nýbrž byl ještě na
tom místě, kde se s ním setkala Marta. Jakmile však Židé, kteří s
ní byli v domě a těšili ji, spatřili, že Marie rychle vstala a odešla, šli
za ní, protože myslili, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Když
tedy Marie přišla tam, kde byl Ježíš a uviděla ho, padla mu k
nohám a pravila mu: "Pane, kdybys zde byl býval, můj bratr by
nebyl zemřel."
Ježíš tedy, když viděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří
přišli s ní, v duchu velice pohnut se zachvěl a řekl: "Kam jste ho
položili?" Řkou mu: "Pane, pojď a podívej se!" Ježíš zaslzel. Proto
Židé pravili: "Hle, jak ho miloval." Někteří z nich však řekli:
"Nemohl tento člověk, který otevřel oči slepému, učinit, aby on
nezemřel.
Ježíš však opět hluboce pohnut odebral se ke hrobu. Byla to
jeskyně a na ní byl položen kámen. Ježíš řekne: "Odstavte
kámen!" Marta, sestra zemřelého, mu dí: "Pane, již zapáchá, vždyť
je tam čtyři dny!" Ježíš praví: "Neřekl jsem ti, že budeš-li věřiti,
spatříš slávu Boží?" Odstavili tedy kámen, Ježíš pak zvedl oči a
řekl: "Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem věděl, že mne
vždycky vyslyšíš, ale řekl jsem to kvůli okolostojícímu zástupu,
aby uvěřili, že ty jsi mě poslal." Když to řekl, zvolal mocným
hlasem: "Lazare, pojď ven!" A vyšel mrtvý, jsa ovázán na rukou a
na nohou ovinkami, a s tváří obtočenou šátkem. Ježíš jim řekne:
"Rozvažte ho a nechte odejít!"
Proto mnoho Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co učinil,
uvěřili v něho. Někteří z nich však odešli k farizeům a oznámili jim,
co Ježíš učinil. Proto velekněží a farizeové svolali radu a pravili:
"Co máme dělat? Vždyť tento člověk činí mnoho znamení!
Necháme-li jej tak, všichni v něho uvěří; pak přijdou Římané a
vezmou naše (svaté) místo i národ." Ale jeden z nich, jménem
Kaifáš, který byl veleknězem toho roku, řekl jim: "Vy nic nevíte, ani
nemyslíte na to, že je pro vás prospěšné, aby jeden člověk umřel
za lid, a ne aby zahynul celý národ." To neřekl sám ze sebe, nýbrž
jako velekněz toho roku prorokoval, že Ježíš zemře za národ, a
nejen za národ, ale aby shromáždil vjedno ty děti Boží, které byly
rozptýleny. Od toho dne se tedy uradili, že ho zabijí." (Jan XI, 153)

Vysvětlení: Ti tři, Lazar, Marie a Marta, byli zajisté věřící lidé
v tom nejlepším slova smyslu, ale neznali podmínky cesty víry.
Víra totiž není ničím jiným než účinným prostředkem k nabytí
vědomí o věčném životě. Také ona musí vést různými stupni vývoje. Ježíš ukazuje na ten nejkritičtější stupeň ,kdy víra musí projít
tvrdými zkouškami, neboť také ona vede člověka ze stavu
pouhého lidství, které má všechny známky pomíjejícnosti, do
stavu nebe, které má všechny znaky věčnosti. Na této cestě právě
musí jedno umřít, aby druhé mohlo věčně žít. Tři jmenovaní jsou
podrobeni téže zkoušce, jakou později museli projít všichni
Ježíšovi učedníci. Víra musí dosáhnout kulminačního bodu, kdy
proti vůli člověka musí člověk umřít, protože bez toho by nemohl
žít věčně.
O tomto bodu se praví hned o kousek dále v tomtéž
evangeliu sv. Jana XII, 24-33):
"Vpravdě, vpravdě vám pravím (říká Ježíš): Neodumře-li
pšeničné zrno v zemi, do které padlo, zůstává samo; ale odumře-li
přináší hojný užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej; a kdo nenávidí
svůj život na tomto světě, ochrání ho pro život věčný. Jestliže mi
kdo slouží, ať mne následuje, a kde jsem já, tam bude i můj
služebník. Jestliže mi kdo slouží, toho poctí můj Otec. Nyní je má
duše rozechvěna. A co mám říci? (Mám říci:) Otče, ochraň mne
před tou hodinou? Než právě proto jsem přišel do této hodiny;
Otče, oslav své jméno!" I přišel hlas z nebe: "Oslavil jsem a ještě
oslavím".
Přítomný zástup to však uslyšel a pravil, že zahřmělo. Jiní
říkali: "Anděl k němu mluvil." Ježíš odpověděl: "Ne kvůli mně
přišel ten hlas, nýbrž kvůli vám. Nyní nastává soud nad tímto
světem; nyní vládce tohoto světa bude vyvržen ven. A až já budu
vyzdvižen od země, potáhnu všechny k sobě." Toto pak říkal, aby
naznačil, jakou smrtí zemře."
Tento text velice dobře doplňuje předcházející. Ježíš se v
něm výslovně jmenuje Synem člověka, nikoliv Synem Božím, aby
jasně ukázal, že sice mluví o sobě, ale že se jeho řeč týká každého lidského syna, který jde jeho cestou víry. Tato cesta měla
vždycky stejný průběh a nikdy jiný průběh mít nebude. Nejtěžší její
stránkou je, že prochází fází nejhlubší temnoty, jejímiž průvodními
jevy jsou strach, trápení a nejistoty. Pokulhává nebo zaostává při
ní totiž vydatně poznání, takže člověk se nemá časem o co opřít.
Vírou pak je cloumáno proto, aby člověk mohl vnitřně zemřít. Ježíš
jasně říká, že kdyby syn člověka, lidský potomek, nezemřel,
rozuměj: vnitřně nezemřel, nevzniklo by v něm vědomí věčného
života. Prostředek (pomíjející lidský život), který slouží k nalezení

největšího pokladu (věčného života), je zároveň největší
překážkou k jeho nalezení. Účinným prostředkem je potud, pokud
je člověk ochoten jej bez výhrady obětovat jako oběť své víry,
překážkou je z opačného důvodu, pokud si myslí, že stačí věřit a
bude spasen. Ježíš svým jednáním dal lidem na srozuměnou, za
jakých podmínek a zkoušek se kráčí touto cestou. Ukázal to
dvojím způsobem. Svým životem všeobecně, ve velkém, a na
případě Lazarově a jeho sester, konkrétně, v malém. Čtěte si
znovu citovaný text. Sestry Lazarovy vzkázaly Ježíšovi, že jejich
bratr je vážně nemocen. Ježíš věděl, že Lazar zemře, ale vzkázal,
že jeho nemoc není k smrti, nýbrž k oslavení Syna Božího.
Tentokrát nemluví o Synu člověka, nýbrž o Synu Božím. To není
náhodné. Každé umírání, ať fyzické, ať vnitřní, duchovní, přivádí
nás blíže k věčnosti. Toho by si měl být vědom každý člověk
kráčející do věčnosti. Ježíš i lidem víry poskytoval poučení,
třebaže symbolické. Kdyby člověk víry plně porozuměl předem
všemu, co se má s ním stát, byl by účinek událostí poloviční nebo
ještě menší. Právě tím, že kráčí do neznáma, rychleji vnitřně
umírá, a o to jde. Má být vyzkoušen v síle prostředku, jímž se
ubírá kupředu, ve víře. Právě tak zkouší Ježíš sestry Lazarovy.
Místo aby jim přispěchal na pomoc, zůstává na místě, kde zprávu
dostal, ještě dva dny. Tím zřejmě zmeškal včasný zásah. Vy, kteří
jdete cestou víry, nepoznáváte ten styl ve svém životě? Prosíte o
pomoc, a ta se nedostavuje. To není důsledek nemilosti Boží, ale
důsledek prostředku, který jste zvolili, důsledek víry, která musí
být podrobována ustavičným zkouškám, až doroste do zkoušky
největší, ztráty vlastního pomíjejícího života. Vstupujete do bran
smrti opět jen s vírou, s ničím více, a neumíte si představit, co vás
čeká na opačné straně, za branou. Nezapomínejte, že Ježíš
ukazuje cestu víry, avšak sám je vědoucí, nikoliv jen věřící. Mohou
se tedy stejně dobře jeho příkladem řídit lidé jdoucí cestou
poznání nebo cestou lásky. Ostatní cesta víry není nikdy prosta
lásky. Kdyby tomu tak nebylo, nevedla by nikam. Na to se
nezapomíná ani v tomto dějovém podobenství. Sourozenci, o něž
tu jde, jsou přáteli Ježíšovými. Ježíš je miloval, oni milovali jeho.
Pak následuje malá ukázka vědění Ježíšova. Ví, že
tentokrát nebude kamenován. To nebyla víra, nýbrž vědění. Ježíš
dává svým apoštolům dvojí lekci. Poučuje je o vědění a o víře.
Přichází do téhož Judska, ve kterém už byl kamenován, ve kterém
potom bude ukřižován. Není náhodné, že právě tam křísí Lazara.
Vykládá o tom dosti skrytě apoštolům, aby pravý význam jeho slov
poznali teprve, až se všechno odehraje. To je hlavní rys režie
cesty víry. Velmi významná je chvíle, v níž se Ježíš přibližuje k
pozůstalým sestrám. Jsou to čtyři dny po Lazarově smrti. To je

ono zvláštní, ale snadno vysvětlitelné působení víry. Věřící musí
zakusit zklamání, jehož nejvýznamnější složkou je ztráta něčeho
nebo někoho milovaného. Víra také musí vést k vyprázdnění
věřícího, nebo k postupnému jeho vyprazdňování. Protože sestry
měly svého bratra velmi rády, vznikla v jejich duši smrtí bratrovou
velká rána a trhlina. Jen takovou může vstoupit do věřícího
věčnost. Ve větším měřítku to bylo ukázáno později, při Ježíšovu
odchodu smrtí na kříži. Zklamání apoštolů bylo veliké, přes
všechny Ježíšovy poučky. Avšak jedině za takových okolností
mohli nabýt apoštolové poznání, kterého nebyli schopni, dokud
věřili jen v lineární pokrok, zatímco cesta víry bývá poznamenána
hlubokými depresemi, a to tím častějšími a tím hlubšími, čím
méně člověk splňuje požadavek "blahoslavení, kteří neviděli a
uvěřili".
A nyní následuje rozmluva Ježíšova s Martou o
záležitostech víry. Tam se dovídáme, co je to správně a
opravdově věřit v jediného Boha. Ježíš musel bojovat, tehdy jako
dnes, proti zakořeněné chybné víře, že člověk vstane z mrtvých až
při předpokládaném posledním soudu, jak učili Židé a jak věří i
dnes většina křesťanů, jelikož si vykládají Písmo bez znalosti
posledního soudu. Nepomohlo, že Ježíš řekl doslova a výslovně
ke svým současníkům, že jsou přítomni někteří, kteří zažijí konec
světa a poslední soud, dříve než fyzicky zemřou. Lidé však jsou
těžko poučitelní. Zbudovali znovu soustavu myšlení, kterou se
snažil Ježíš tak vytrvale změnit. Nemohl přece dopustit, aby spása
a poslední soud měly své rozhodující fáze až někdy při
pomyslném a těžko představitelném konci světa. Proto i tentokrát
vymáhá na Martě, aby uvěřila, že Ježíš může ihned vzkřísit
člověka k věčnému životu. Čtěte ten text dobře! Může vzkřísit
Lazara nikoli k pozemskému, nýbrž k věčnému životu. Jediná
potíž tohoto argumentu je v tom, že lidé mohou být svědky jen
fyzického vzkříšení, které nebylo a není podstatné, a nemohou být
svědky vzkříšení vědomí věčného, svobodné bytosti, nezávislé na
pomíjejících projevech života. Fyzickým zázrakem mohl Ježíš
lidem jen přiblížit pochopení vnitřních změn, zázrak daleko větší,
než je vzkříšení mrtvého.
Ježíš chtěl naučit lidi věřit v Boha jinak, než jak se dosud
věřilo. Chtěl je naučit věřit v Boha, který je schopen změnit
člověka hříšného a smrtelného na člověka nejen ctnostného, ale i
spaseného. Proto říká chromému, že se mu odpouštějí hříchy,
obrací hříšníky a hříšnice a konečně sesílá na apoštoly Ducha
svatého, který jim umožňuje dělat totéž, co Ježíš. To všechno
provádí na živých lidech a praví o tom, že tím činí více, než když

léčí a fyzicky křísí. O sobě pak říká, že On a Otec jedno jsou. Učí
tedy věřit v jediného Boha. Horlí proti těm, kteří sice věří, ale k
Bohu se nepřibližují celou bytostí, nýbrž jen ústy. Nazývá je
obílenými hroby uvnitř plnými hnátů umrlčích. Pranýřuje ty, kteří si
myslí, že věří, ale jejich skutky to nedokazují. Chce od věřícího
skutky lásky. Jen ty mu jsou pravým svědectvím víry. Ukazuje v
podobenství na příkladě Samaritána, který podle názoru Židů neměl pravou víru, avšak pomohl nezištně svému nepříteli, že ten je
na správné cestě. Pravá víra nese známky lásky a hrdinnosti. Kdo
je nemá, nevěří nebo je malé víry. V mnohých případech, kdy léčí,
přičítá uzdravení víře nemocného, nebo toho, kdo jej zastupoval.
Všimněme si, že i v případě Lazarově nepouští se do oživení mrtvého sám. Nespoléhá jen na pomoc Otcovu, nýbrž učí Martu víře,
opravuje její názor na víru. Utvrzuje její víru ještě těsně před
otevřením hrobu. Záleží mu na tom, aby byl podpořen lidskou vírou. Tento moment je velmi důležitý. Bez něho by zdárně
neproběhl žádný zázrak jakékoli vnější nebo vnitřní proměny.
Nikdy však nepostačuje jen víra sama. Musí být doplněna láskou
nebo vůlí. V případě Lazara láska sourozenců k němu tu byla.
Projevil ji i Ježíš svým pohnutím. Víru musel Ježíš vzbudit. U
chromých, slepých, hluchých, které Ježíš léčil, lásku zastupovala
vůle být zdráv.

Ve všech jmenovaných případech - a jsou ještě jiné, o nichž
zde není řeč - jsme svědky důležité substituce, náhrady víry a
prostředků, které zklamaly za novou víru, novou svým obsahem,
jako u Marty, ale novou i záměnou naděje ve vnitřní jistotu. Jen
taková víra je schopna zázraku, o nějž Ježíši šlo - přeměny smrtelného života v nesmrtelný. Právě v případě Lazara vidíme velmi
jasně, že při všech zázracích šlo Ježíšovi o podobenství uzdravení
ze slepoty, hluchoty, v přeneseném slova smyslu, podobně jako o
vzkříšení ze smrti, jímž je život, který pomíjí. Z Ježíšova hlediska
život, který na chvíli vytryskne ze země a zase se do ní vrací, se
spíše podobá smrti než životu. Člověk stojící před branou smrti
správně chápe, že všechno zde na zemi nabyl jen proto, aby se
toho postupně nebo náhle musel zříci. Je to totéž pomalé
broušení, totéž částečné okoušení, jakého jsme svědky u všech
živých tvorů. Ježíš ukazuje celým svým životem, poučkami a
podobenstvími, že ona chvíle ztráty pomíjejícího je tragicky mylná,
není-li provázena výměnou za nesmrtelné. Všechny ztráty na
cestě víry jsou jedinečnou příležitostí k nabytí vyšších hodnot, i
když ne vždy rovnou těch nejvyšších. Prošli jsme si podobenství o

hřivnách. Kníže svěřuje služebníkům hřivny, ale když se vrací,
bere jim je i s dalšími, které vydělali. To je cesta víry. Bere jim je,
aby jim dal mnohem více. To je cíl cesty víry. Nepoučený věřící
tuto skutečnost těžce nese. Říká se: "Sotva jsem něčeho dosáhl,
už je mi to vzato." A je svědkem toho, že lpí-li na čemkoliv
částečném, co mu bylo svěřeno, ztrácí nejen ono částečné, ale
nenabývá nic nového, celistvějšího. Ježíš o tom praví obecně:
"Kdo miluje svůj život, ztratí jej; a kdo nenávidí svůj život na tomto
světě, uchrání ho pro život věčný." (Jan XII, 25).
Nejkrásnější příklad správné výměny dočasného za věčné
nacházíme v případě Jobově. Všechno postupně ztratil bez
reptání. Neohlížet se za tím, co nám mezi prsty protéká. Jen tak
dosáhneme vnitřní proměny cestou víry. Vždyť tam se musí na
nás chtít, abychom vždy znovu věřili. Jinak by to přestala být cesta
víry.
Naskýtá se ještě jedna otázka: A jaká je cesta těch, kteří od
počátku nevěří na nic, než na to, co uviděli, nebo těch, kteří sice
věřili, ale víru ztratili, když ztratili, o nenabyli a nedostali výměnou
nic jiného? Je jim cesta do vědomého věčného života uzavřena?
Nikoliv. Pak by tedy mohlo být i všechno ostatní z desatera
zanedbáno. Ježíš velmi jasně zastával stanovisko, že klasickými
prostředky očisty není třeba začít. Byl proto mnohými osočován,
že se stýká s lidmi buď úchylné víry, např. se Samaritány, nebo s
nevěřícími a dokonce s lidmi špatné pověsti. Ukazoval dokonce,
že pouhé ctění příkazů náboženských nevede až nakonec. Případ
bohatého mládence, již několikrát zmiňovaný, je toho ukázkou.
Obecně se dá říci, že nebyl spokojen s vírou, která nenabádá ke
skutkům, jež by nesly znak tak velké lásky k bližnímu, jakou má
člověk sám k sobě. Myslel-li si někdo, že víra sama je dostačující,
neopírá-li se z jedné strany o lásku k bližnímu, jak o ní byla řeč, a
z druhé strany o touhu po poznání, přinejmenším aspoň po spáse,
Ježíš jej za to káral. Dá se proto říci, že cesta lásky a cesta
poznání jsou rovnocennými cestami s cestou víry a jsou dokonce
nepostradatelnými složkami správné cesty víry. Vývoj od dob
Kristových se nezadržitelně ubírá ve prospěch těchto dvou složek.
Kristus tento vývoj předpokládal. Lásku stavěl vysoko nade vše.
Na případě Maří Magdalény ukázal, že láska je mocným očistným
prostředkem. Pochopitelně nikdy nevystupoval proti víře v
jediného Boha, ale na první místo potřeb postavil nikoli víru v
Boha, nýbrž lásku k Bohu. A protože činil naprosté rovnítko mezi
láskou k Bohu a projevy lásky k bližnímu, aspoň co do jejich
hodnoty ("Cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratří mých, mně jste
učinili), i člověk nevěřící, avšak milující bližního, ocítá se, ať chce

nebo nechce, na cestě, kterou ukazoval Kristus, na cestě ke
spáse, tj. k vědomě žitému věčnému životu. Konečně, případ nevěřícího učedníka Tomáše, který neuvěřil, dokud se nepřesvědčil,
ukazuje jasně na cestu nevěřících jako na tutéž, kterou jdou věřící. Tomáše jen mírně pokáral za jeho nevíru, která byla opravdu
veliká, neboť Tomáš neuvěřil ani jednoznačnému svědectví deseti
spolubratří.
Jistě vám neušlo, že Tomáš měl zase vlastnosti, které
rozhodujícím způsobem přispívají k úspěchu na kterékoliv cestě.
Jistě neušlo vaší pozornosti, že jakmile se dověděl, že Lazar
zemřel a Ježíš o něm řekl, že má být vzkříšen, chtěl okamžitě jít
umřít s Lazarem. Mnohý věřící není ochoten na sobě provést tak
rozhodný pokus. Věří v něco velmi vzdáleného, kdežto Tomáš si
přál mít jistotu i za cenu sebezničení, i za cenu, že ho všichni
zavrhnou. Tomáš byl člověk nové doby. Chtěl stavět na jistotách, i
když draho vykoupených. Jeho cesta byla cestou poznání. Jiný
učedník Ježíšův, sv. Jan, řečený Miláček Páně, byl dalším
takovým předobrazem člověka, u něhož jiná vlastnost než víra
stojí v popředí. Stal se Miláčkem Páně. Ovšem, přiznejme si, že
Ježíš do čela Církve nepostavil ani jednoho z nich. Postavil tam
Petra, a tím předurčil charakter vývoje a povahu vedení
křesťanstva na celé věky.
Mnohý věřící se spokojí s vírou a necítí potřebu přesvědčit
se, zda je založena na faktech nebo jen na představách.
Přistoupí-li k tomu ještě záměrná výchova ke slepé víře a
považuje-li se za troufalé nebo dokonce za nesprávné, snaží-li se
někdo, aby se přesvědčil o tom, čemu dosud jen věřil, můžeme se
vírou dostat k záhubě hodnot, v nejhorším případě ke ztrátě víry.
Tam jsme už touto vírou dospěli.
Ježíš pochválil, dokonce před sv. Tomášem, ty, kteří neviděli
a uvěřili, avšak ustavičně jednal tak, aby i ti, kdo uvěřili, získávali
stále nové důkazy o správnosti své víry. Učedníci, kteří odešli za
Ježíšem od svých rodin, museli mít také nějaký základ víry v jeho
učení. Přece však už při prvním zázraku proměnění vody ve víno
praví sv. Jan "uvěřili v něho jeho učedníci". Z toho vyplývá
přinejmenším čtveré:
1. Učedníci nebyli získáni pouhou vírou.
2. Víru je třeba ustavičně sytit důkazy.
3. Na vytrvalost víry bez dostatečných důkazů není
spolehnutí.
4. Víra potřebuje ustavičných oprav.

Víra, má-li být účinná, potřebuje ustavičné obnovy
neformálního charakteru, pronikající stále hlouběji do lidské duše.
Symbolicky to Ježíš znázornil ustavičným děláním zázraků před
tváří těch, kteří mu už uvěřili, ale kteří se potřebovali na cestě dostat dále. Už ve Starém zákoně se shledáváme s obdobným
postupem. Mojžíš putuje se svým národem 40 let na vzdálenost,
která by se dala pohodlně absolvovat s celým tím rozsahem lidí a
věcí za rok. To nebylo bloudění, nýbrž tříbení víry. A jak je tomu s
událostmi, tak je tomu na cestě víry v oblasti vnitřní modlitby. I tam
se prochází stupni. Každý další stupeň, má-li být zdolán, vyžaduje
dokonalejší a všestrannější obnovu víry. Pokud jde o extaticky
založené lidi - ze dvanácti apoštolů byli takoví tři - dochází po
absolvování modlitby vzrůstajících citů a modlitby ticha k řadě
poloextatických a extatických stavů, které se stále opakují a
prohlubují. Člověk jako by dolétl ke svému ideálu, poznal jej vždy z
nové strany a nabyl tušení, že jej lze poznat ještě z mnoha jiných
stran, a už se zase vracel zpět, protože nedorostl k celistvému
chápání. A co se děje v malém, to se děje ve velkém. Ježíš
poučoval apoštoly jak svou mocí - a k tomu nepotřebovali
hlubokého poznání -, tak svým trpělivým poučováním. Nakonec
však musel od apoštolů odejít, aby se v nich dovršila proměna ve
velkém. Takový je charakter cesty víry. Čím větší deprese, tím
větší naděje na potomní vzestup. Deprese není zde známkou
porážky, nýbrž fází boje, fází závodu. Je tím momentem, po němž
závodník nabere druhý dech.
Proč je tomu tak, je zodpovězeno různými událostmi v životě
Ježíšově, počínajíc zvěstováním Panny Marie a končíc smrtí na
kříži. Základním článkem obnovy víry je záměna dosavadního za
nové. Např. učedníci opouštějí dosavadní způsob života a začínají
nový. Symbolicky bychom tento postup nazvali putováním od
místa k místu, stále blíže k cíli. Ježíš vysvětloval učedníkům, jak
se svým putováním po Palestině přibližuje k cíli, jehož smysl oni
chápali jen velmi mlhavě. Toto mlhavé chápání cíle, jakoby viděné
přes zamžený obzor, je dalším charakteristickým znakem cesty víry. Člověk na ní je dostrkán jak do volby správných a pro ten který
stupeň ničím nezastupitelných prostředků, tak i k pochopení těch
nejvznešenějších cílů, které mu po velkou část cesty nemohou být
zjevné, protože by přestal být jako dítě, což je prostředek dlouho
nepostradatelný.
Mám zato, že z dosavadního výkladu dosti jasně vyplynula
očista pomocí víry v jediného Boha. Je to starozákonní cesta do
Zaslíbené země (do stavu vědomé věčnosti) po dobu 40 let (po
celý lidský život) přes mnohé pouště (deprese), kdy jen málokdy

padá mana s nebe (spojení s věčností je jen přechodného rázu,
obvykle nastává v okamžiku nejméně očekávaném nebo v době
vyvrcholení krize). Tuto cestu Ježíš označil mezníky (jednotlivými
událostmi ve svém životě) a ukazateli (poučkami). Dnes se podle
jeho návodu dá po ní jít stejně bezpečně jako po málokterých
cestách jiného druhu.
Očista na této cestě má zvláštní povahu. Jejím hnacím
činitelem je víra v jediného Boha, neustále doplňovaná obnovou
víry, postupným poznáváním a chtěnými akty víry, (modlitbou,
rozjímáním, nadějí atd.). Pro tuto očistu stačí, když někdo jiný
vymyslil normy, tj. označil, co je hříchem a co ctností. Člověk si
podle nějaké takové převzaté šablony sestylizuje svůj život a tím
se vymkne z řádu, který bych nazval řádem nižšího lidství, a začne vykonávat tlak na vstupní bránu do stále se zjemňujícího lidství. Protože však není poučen o ničem nadlidském a Boha si
představuje lidsky, musí na této cestě dojít k několikanásobnému,
řekl bych násilnému přehodnocení lidských měřítek, až nakonec je
člověk postaven - a to nejpozději v okamžiku smrti - před ztrátu
všeho lidského. Za to, že člověk věří nějakému systému víry a jím
se řídí, získává právo být strkán kupředu i po cestě poznání.
Srovnejme si nyní postoj věřícího s nevěřícím. Věřící člověk
tedy předpokládá, že někde na konci jeho životní pouti, obvykle až
po smrti, je pro něho připraveno nebe, ráj nebo peklo. Spoléhá se,
že tam už nebude potřebovat věřit, protože uzří výsledek svého
života buď v podobě věčné spásy (ocitne se tváří v tvář Bohu, ve
kterého věřil), nebo bude zavržen, či se ocitne v nějakém mezistavu (očistec), nebyl-li jeho život dostatečně dobrý, ale ani příliš
špatný.
Nevěřící nevěří na nic po smrti. Ví jen, že existuje a váží si
této existence jako jedinečné a jediné.
Věřící by měl svůj pozemský život považovat za prostředek k
nabytí věčného života. Ve skutečnosti si přeje, aby měl tento život
co nejšťastnější, a jen tak druhořadě přihlíží k životu věčnému.
Obvykle si z Boha dělá služebníka, který mu má připravit štěstí jak
na tomto, tak i na onom světě. Většina věřících jedná stejně jako
farizeové. Jde jim o pozemské blaho, ale dělají vše, aby utišili své
svědomí, že neučinili nic pro věčnost. Naštěstí mají zde po ruce
předpisy své Církve, plní je formálně, a nikdo je nepřesvědčí, že
jednají špatně.
Běžný věřící i běžný nevěřící se ubírají toutéž cestou. Život
je obrušuje. Nemají zdání, proč se s nimi děje to neb ono. Z
neznáma se vynořují, do neznáma se neodvratně vracejí. Někdy

jsou z toho zoufalí, jindy se snaží na tento problém zapomenout
ve víru života. Očišťuje je jen život, záměrně se neočišťují. Víra v
jediného Boha, která nezavazuje k očistě, není vírou, která by
stála za řeč. Víra kteréhokoli náboženství nezavazuje člověka jen
k víře v Boha, nýbrž i k postupnému zbavování se sobectví,
sebelásky, bezohlednosti vůči druhým, a v neposlední míře k
lásce k ostatním.
Nevěřící má proti věřícímu tu výhodu, že si nenamlouvá, že
pro nějaký ten článek víry, který by mohl uznávat, by byl lepší než
ostatní. Je plně soustředěn na vezdejší život a taková soustředěnost jej může činit spolehlivějším a prospěšnějším životním
partnerem. Takový život jej může také dokonaleji obrousit. Nesedí
na dvou židlích. Jen kdyby těch opravdu nevěřících bylo! Je jich
právě tak poskrovnu jako opravdově věřících. Opravdu nevěřící ve
své nejzralejší podobě má jedinou opravdovou lásku - tuto zem se
vším, co je na ní. Jeho stav je obdobný stavu Maří Magdalény
před obrácením. Ta, protože hodně milovala a protože jí mohlo být
mnoho odpuštěno, byla připravena postoupit na cestě do věčnosti.
Nevěřící bude ovšem trvat na tom, že mu nemá být co odpuštěno.
Právě téhož mínění byla patrně i Maří Magdalena, dokud se
věnovala výhradně své prostituci. Zde musím říci něco, co musím
označit za vlastní zkušenost.
Dříve než jsem se obrátil ke zcela opačnému způsobu
života, dokázal jsem být živ bez víry a ohledu na věčný život.
Jakmile jsem však poznal, že existuje věčný život, právě tak
bezuzdně jsem se věnoval jeho hledání, jako jsem předtím
bezvýhradně hledal uplatnění v pozemském světě. Po této
zkušenosti nemám nikomu za zlé, že se posmívá hledačům
věčnosti. Měl jsem pro ně také opovržení. Leč potom jsem nemohl
pochopit, jak jsem mohl žít a nehledat věčnost. Nuže, napřed jsem
nemohl pochopit, jak může někdo tak plýtvat časem, když se
věnuje četbě náboženských spisů nebo se modlí. Pak jsem
nemohl pochopit, jaký smysl má život, ve kterém se věnujeme jen
nebo přednostně pomíjejícím cílům. To zažil jediný (tj. jeden a týž)
člověk. Nakonec ho to naučilo být tolerantní vůči oběma
způsobům myšlení. Pochopil jsem správnost slov Písma: "Buď
horký nebo studený, ale nebuď vlažný, nebo tě vyvrhnu z úst
svých". Ani Ježíš nic nezmohl s vlažnými věřícími nebo s vlažnými
nevěřícími. Šavel, který před svým obrácením krutě pronásledoval
křesťany, jistě nebyl vlažný. Proto se stal nejvýznamnějším
apoštolem Páně pod jménem Pavel. Nastoupil na místo Jidáše,
který se zavraždil. Oba působili zlo, oba měli jinou představu o
Ježíši, než jakou měli mít. Jednoho vedl jeho postoj k sebevraždě,

protože měl možnost včas se přesvědčit o nesprávnosti svého
úmyslu, druhého jeho jednání vedlo k apoštolství, poněvadž neměl
možnost se přesvědčit o nesprávnosti svého názoru a byl horký.
Ježíš byl v jistém neformálním směru daleko náročnější než
Starý zákon. Měl v úmyslu, aby už i víra sama přeformovávala celý
lidský život, aby nestála na jeho pozadí, aby zasahovala do každé
lidské myšlenky a činu. Proto formuloval první tři přikázání
starozákonního desatera slovy Otčenáše:
"Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď
království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi",
kdežto desatero daleko mírněji.
Kromě prvního přikázání, které si právě vysvětlujeme, je tam poměr k Bohu a věčnosti určen už jen daleko méně náročnými
příkazy: "Nevezmeš jména Božího nadarmo" a "Pomni, abys den
sváteční světil". Těmito příkazy se měla zajistit určitá úroveň
myšlení a minimum soustavného náboženského života, řekli
bychom minimální míra obnovy víry.
Další přikázání
Všechny ostatní prostředky očisty základní řady - cti otce
svého i matku svou, nepokradeš, nesesmilníš, nebudeš křivě
přísahat, nepožádáš manželky bližního svého, aniž požádáš
statku jeho - to všechno jsou normy, které mají zformovat soužití
mezi lidmi tak, aby bylo snesitelné, skýtalo v sobě vývojové prvky,
jako minimální míru zdrženlivosti, ohleduplnosti a spravedlnosti.
Plnění takovýchto nebo podobných norem zaručeně odliší
člověka od zvířete, přeformuje libovolně žitý život na chtěně žitý,
vnese do něho prvek vůle tam, kde u zvířete vůbec vůle není
zapotřebí. Naučí člověka chtít být něčím jiným, než čím by byl,
kdyby svůj život neformoval, nestylizoval. Člověk se naučí chtít,
takže nakonec si bude moci přikázat nástup cesty za lidství nebo
nad lidství. Naučí se takové cestě a uskuteční věčnost. Splní tak
čtyřdílnou cestu: chtít, moci, umět, uskutečnit.
Ježíš byl po všech stránkách náročnější než desatero.
Nejen že si přál, aby jeho učedníci měli živou víru, ale též aby po
stránce mravní si nevšímali jen následků, nýbrž příčin. Léčil
mravní nedostatky u jejich kořenů. Posuďte sami, např. podle Matouše, kap. V, verš 17-48:
"Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky.
Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Neboť vpravdě vám pravím:

Dříve pomine nebe a zem, než by pominulo jedno písmenko nebo
jedna čárka ze Zákona, dokud se vše nestane. Kdo tedy zruší
jedno z těchto nejmenších přikázání a tak bude učit lidi, bude
nejmenší v nebeském království. K tomu vám pravím: Nebude-li
vaše spravedlnost dokonalejší než spravedlnost vykladatelů
Písma a farizeů, nevejdete do nebeského království."
Dostane-li se člověku mravní řád (Zákon), který, pokud je
dodržován, nadřadí člověka nad zvířecí úroveň. Bylo by tím
největším neštěstím, kdyby se tento řád zrušil ať v částech nebo v
celku. Ježíš se ocitl nad tímto řádem a také to dával najevo svým
jednáním a někdy tento řád rušil. Přesto měl právo hlásat, že
nesmí být zrušen a porušován. On se totiž ocitl na úrovni, která je
charakterizována něčím jiným než mravními příkazy a trestem za
jejich přestoupení. Křesťané ho dost příhodně nazývají řádem
milosti. My bychom si o něm zatím řekli jen tolik, že tento řád
vládne a má absolutní platnost jen tam, kde už je všechno
dokonáno. Ježíš svým učením a životem vlastně neukazoval nic
jiného, než přechod z lidského řádu do řádu milosti. Proto také
musel ukázat dvojí:
1. Ten, kdo ještě všechno nedokonal - a takovými jsme my
všichni - musí dodržovat nějaký mravní řád, chce-li záměrně
(podtrhuji záměrně, tedy nikoli pomocí okolností) jít do vědomé
věčnosti. Sv. Pavel řekl těm, kteří poznali mravní zákon, že nehřešili, dokud jej neznali, ale jakmile jej poznali, začínají hřešit, nectí-li
jej. Poznání soudí člověka, odsuzuje ho k lepšímu způsobu života,
nebo prostě k takovému způsobu jednání a myšlení, které
odpovídá nabytému poznání. Kdo poznal jen mravní zákon, u toho
se ještě všechno nedokonalo v tom smyslu, že konáním, činností
se má dále vyvíjet. Ježíš ukázal, že teprve ten, kdo se, symbolicky
řečeno, ocitne na kříži, u toho je vše dokonáno. Viz jeho slova na
kříži: "Dokonáno jest". Pro toho je zbytečný jak mravní řád, tak i
existence v lidském těle vůbec. I když žije v lidském těle, platí o
něm výstižná slova sv. Jana: "Víme, že žádný, kdo se zrodil z
Boha, nehřeší." (I. Jan VI, 18).
2. Kdo všechno dokonal, neodváží se snižovat mravní
zákon, protože ví, že by se byl bez něho nedostal do stavu nad
skutky v lidském slova smyslu, do ničím nerušeného života ve
věčnosti. Ježíš ukázal, že není náhlého přechodu mezi
jednotlivými vývojovými stupni, že vyšší řád se rodí v rámci nižšího
a postupně ho prostupuje. Ježíš však ukazuje, že pomocí
mravného života se nikdo nedostane až na konec možného
vývoje. Sv. Pavel to výstižně označuje slovy, že ze Zákona nikdo
není ospravedlněn. Na jedné straně hlásá dodržování Zákona a

prohlašuje, že každý, kdo jej zná a neřídí se podle něho, hřeší; na
druhé straně prohlašuje, že ctnostný život nestačí k získání
věčného života. Zkrátka, klasické příkazy Zákona mají zajistit jen
vzestup na lidskou úroveň. Tohoto vzestupu je nutně třeba, ale
ještě dalšími prostředky se člověk musí dostat dál.
Pokračujme v citování Ježíše o mravním řádu:
"Slyšel jste, že bylo řečeno předkům: Nezabiješ! Kdo zabije,
propadne soudu. Ale já vám pravím: Kdo se hněvá na svého
bratra, propadne soudu; kdo pak řekne svému bratru "raka",
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. Vyrovnej se rychle se svým protivníkem, dokud
jsi s ním na cestě, aby tě snad tvůj protivník nevydal soudci a
soudce tě nevydal biřicovi a ty abys nebyl uvržen do žaláře.
Vpravdě ti pravím: nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš poslední
haléř".
Přečetli jste si obsahem nečekaný rozbor přikázání
"nezabiješ". Má-li být vysvětlen na téže úrovni, na které byl vyřčen,
bude stejně překvapivý. Důležitější však je, abyste právě tento
výklad dokonale aspoň pochopili. Budete-li s ním navíc ještě
souhlasit, vniknete do ducha očisty, jak nám ji vysvětloval Ježíš
Kristus, a budete-li se chtít tímto duchem řídit, ocitnete se už při
uskutečňování této základní řady očistných prostředků v nadlidském řádu a tedy i v nadlidském, vámi dosud nepoznaném
stavu milosti.
Než je člověk schopen zabít, k tomu je třeba určitá příprava.
Ježíš ukazuje, kde ta příprava začíná, kde se chystá a zakládá
vražda. Protože zná kořeny velkých zločinů, jak je tehdy asi nikdo
neznal, je velmi radikální v odsouzení právě těch drobných, jako
vražda zdaleka ještě nepoznatelných zdrojů odhodlání k vraždě.
Je pravda, že převážná část lidí se nedostane po celý svůj život
dále za tyto praménky, že nespáchají žádný zločin, přestože hřeší
možná neustále proti přísným požadavkům Ježíšovým. Ježíš však
nebyl obyčejným člověkem. Jeho slova a požadavky byly oprávněnější než požadavky světských soudců, protože on dokázal
poznávat něco, co my zatím nepoznáváme: spojitosti mezi
maličkostmi a velkými věcmi. Michalangelo tyto spojitosti chápal
aspoň jako umělec, když řekl, že tisíc drobností dává dohromady
velké dílo. Ježíš však chápal spojitosti mezi drobnými zdánlivě
nevinnými skutky a myšlenkami, a závažnými, pro všechny lidi

rozhodujícími událostmi. Věděl, že vlivem drobných přestupků se
vytvoří klima, prostředí pro vznik velkých zločinů. Nadto věděl, že
nejsme oddělenými bytostmi jeden od druhé. Omyl, že oddělenými
jsme, nám zprostředkovává fyzická, tělesná oddělenost.
Zesměšnil bych se před vámi, kdybych tvrdil, že ani ta není
taková, jak se nám jeví, jelikož jsme nedílnou součástí téže
existenční úrovně. Teprve kdybyste se ocitli za hranicemi této
úrovně, poznali byste, jak je všechno na hmotné úrovni pevně k
sobě připoutáno, takže není možno snadným způsobem se dostat
za rámec hmoty. Toto vězení je součástí velkého pokušení,
abychom považovali pozemský život za jediný možný, nanejvýš
ještě připustili obdobný život na jiných planetách. Ježíš ukazuje při
každé vhodné příležitosti, jak z tohoto vězení uniknout. Přičemž
uniknutím se nemyslí přestat existovat na jedné úrovni a začít
existovat na úrovni jiné, vyšší, nýbrž otevřít brány vězení, býti i za
hranicemi úrovně, která nám původně byla vězením, tak jak byl za
těmito hranicemi Ježíš, přestože žil mezi lidmi. V tomto duchu je
třeba chápat jeho slova: "Cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratří
mých, mně jste učinili."
Podobná, ale ještě daleko užší spojitost než fyzická existuje
na poli myšlení. Každý z nás si mylně myslí, že si může myslet na
co chce, že tím nepřispívá ke způsobu myšlení a tím i jednání
jiných lidí. Velmi nepatrně, ale přece jen ovlivňujeme i svými
nejskrytějšími myšlenkami způsob myšlení ostatních. Je-li takových jiných, nepatrných podnětů shodné povahy hodně, tj. od
mnoha lidí, vznikne u člověka disponovaného obdobným
způsobem a kromě toho ocitnuvšího se v příhodné situaci, čin,
který je buď všeobecně odsouzeníhodný nebo chvályhodný.
Smysl drobných příspěvků k blahu lidstva mají potom i modlitby
záměrně pronášené třeba za pevně uzavřenými branami klášterů.
Nebýt zmíněné spojitosti, byly by nesmyslné.
A nyní už můžeme přistoupit blíže k vykládanému textu.
Aramejsky "raka" znamená prázdný, dutý, tedy něco jako
"hlupáku". Tehdejší soudy nesoudily takovéto urážky. Ježíš dobře
věděl, že kdyby se byl někdo odvolal k radě, nebyl by býval sklidil
nic jiného než smích. Stejně tak velerada se nikdy nezabývala
oslovením "blázen". Tím méně propadal soudu někdo, kdo se
hněval na bratra. Jak by i dnes mohl odsoudit někoho za "pouhý"
hněv, který se ještě neprojevil bezprávnými skutky? Chtěl snad
Ježíš reorganizovat tehdejší soudnictví? Nikoliv. Nikdo si
nedovedeme představit, jak by se měl soudit hněv. Ježíš chtěl
tedy ukázat, že co nikdo nedokáže odsoudit, protože nenajde
důkazné prostředky, že to je špatné ve smyslu škodlivého, to je

hodno soudu, rady, velerady, pekla, třebaže nikdy ani soud, ani
velerada nebudou kvůli tomu zasedat.
To je hodno takového trestu proto, že existuje výše zmíněná
spojitost, o níž Ježíš dobře věděl. Vyjádřil ji velmi jasně ve větě, v
níž mluví o daru pro oltář. Říká, že je zbytečné dávat dar na oltář a
očekávat nějaký užitek z něho, dokud existuje mezi dárcem a jeho
bratrem, rozuměj jiným člověkem, neurovnaný spor. Všechny
náboženské skutky, vypočítané svými účinky jako působení na
vyšší úroveň, jako pomocníky přesunu na ni, jsou neúčinné, je-li
člověk držen neviditelným, ale velmi mocným provazem na úrovni
myšlení a citů, které odpovídají nižší úrovni a nikoli té, ke které
míří. Jeho myšlenkový svět ho nepropustil. Jeho myšlenkový svět
odpovídá peklu, tj. stavu neschopnosti hnout se z místa, a nikoliv
nebi, stavu svobody. K náboženským obětem, o nichž je zde řeč,
se člověk uchyloval jako k prostředku, jímž se měl osvobodit z
pout tohoto světa pomocí navázání pout s věčným světem. Ježíš
hluboce odhaluje myšlenkové a citové základy obou těchto pout.
Trvají-li pouta zemi na dosavadní úrovni, na níž si člověk vůbec
neuvědomuje svou sounáležitost s věčným životem, není naděje,
že by si mohl začít uvědomovat věčný život, dokud tato pouta
přinejmenším aspoň neuvolní. Ježíš radí, abychom začli s jejich
uvolňováním v oblasti citů, jimiž vnitřně předurčujeme svůj poměr
k okolnímu světu stejnou měrou jako svým rozumem. Říká, že
negativní city jsou zvláště škodlivé nebo zvláště poutají k
dosavadnímu žaláři více, než city pozitivní. To říká právě v tomto
vykládaném podobenství. Avšak později, při překonávání dalších
vývojových stupňů, vadí i kladné city, pokud nemají konstruktivní
povahu, nýbrž jsou výrazem sebelásky. Pokud tvrdí na jiné místě,
určeném pro vyšší školení než základní: "Kdo je má matka? Kdo
jsou mí bratři?" a ukazuje, že člověk později nesmí patřit ani
úzkému rodinnému kruhu. Proto Ježíš o sobě řekl, že nemá zde
na zemi, kam by hlavy sklonil, ačkoliv i zvířata zde mají svá
doupata. Naznačil tím, jak se musí člověk postupně umět vzdálit
od zvířecích a později i lidských potřeb. Nakonec těsně před smrtí
svou matku předává Janovi a Jana předává své matce. Uzavírá
okruhy vztahů mimo sebe, nezanedbává je, neopovrhuje jimi,
nezlehčuje je, nýbrž uvolňuje je nebo ukazuje, jak si máme uvolnit
cestu za tyto začarované kruhy. Ježíš dále ukazoval, že míříme-li
nad dosavadní úroveň, nikdy nesmíme podceňovat a zanedbávat
konkrétní opatření pro vzestup na nižších úrovních. To byl jeden z
důvodů, proč činil zázraky. Byly to zásahy s dočasnými následky
(každý, koho vyléčil nebo vzkřísil, za čas zemřel tak jako tak), ale
Ježíš ukazoval, že jsou nutné. Není správné, tváříme-li se jako
povznesení nad určitá řešení zcela světského řádu, protože jsme

pochopili nějaké vyšší vztahy. Klameme tímto postojem
přinejmenším sami sebe. Naopak bylo oprávněné Ježíšovo
tvrzení, že největším v království Božím je ten, kdo dovede sloužit
všem. U příležitosti tohoto výroku umýval svým učedníkům nohy.
Ukázal, že ten "nejnižší" úkon má smysl nejvyšší, je-li proveden v
duchu nezištné služby a jako výraz vědomé sounáležitosti, která
zůstává tak dlouho utajena, pokud v jejím duchu nezačneme
jednat.
Křesťanstvo po celých 2000 let od dob Kristových
podceňovalo tyto souvislosti, onu vnitřní neoddělenost, kterou tak
horlivě Ježíš hlásal. Tím se jako celek vyřazovalo z hostiny, na
kterou zval. Nesmíme se potom divit, že jiní přicházejí na místo
křesťanů a zaujímají jejich místa, která si mají právo podržet tak
dlouho, jak dalece trvají na postupném odstraňování hranic mezi
lidmi, třebaže zatím jednostranném.
Shrnuto: Máme-li nenávistné myšlenky, i takové, které
teprve vzdáleně zakládají nenávist, pomáháme vraždit, neboť
vytváříme živnou půdu pro nenávist, která je duchovní matkou
vraždy a mnohých jiných metel lidstva. Nadto se svazujeme s
takovou úrovní myšlení, která nám nedovoluje se uvolnit a
osvobodit, i když máme nejvyšší možnou touhu po něčem
podobném a jinak splňujeme podmínky pro takové uvolnění.
Nepřipadá nám jenom, že jsme přikováni k místu nebo k
vývojovému stupni, na němž se toho času nacházíme, nýbrž
fakticky svým myšlenkovým světem, jehož závažnost podceňujeme, jsme fixováni ve způsobu jednání a myšlení, kterému jsme
už po jiných stránkách dávno odrostli.
Hindové postrádají podobný bratrský vztah Ježíše ke
zvířatům, jaký měl k lidem. Na předcházejícím textu jsme si
ukázali, jak Ježíš učil lidi zacházet s vědomím. Vědomí ve zvířeti
je ještě ve stavu začátečního vývoje, kdežto ve stavu lidském je už
na takové výši, že např. způsob myšlení vytváří nepřekročitelnou
hráz dalšímu vývoji, právě tak jako může vystavět mosty mezi lidskou úrovní a věčným životem. Zvíře nepomyslí na věčnost.
Člověk na ni nemůže vážně účinně myslet, protože je poután
myšlenkami na časné záležitosti. Zvláště negativní city jej
zpočátku pevně přidržují na úrovni, ze které jsou už připraveny
mosty dál. Mohli bychom tedy snadno odbýt hinduistické námitky
tím, že bychom popravdě prohlásili, že Ježíš hledal pro vyspělé
lidské vědomí východisko do věčnosti. Někteří pravověrní Hindové
vyčítají Ježíši, že jedl maso ze zabitých zvířat. Dokonce je patrno
z evangelia sv. Jana, že i po zmrtvýchvstání pojedl s apoštoly rybí
maso, které nařídil nalovit. Způsobil zázračný rybolov, to ne

jednou. Zřejmě zabíjení zvířat nezahrnoval do požadavku
"nezabiješ". Podobně mohamedáni, pokud jsou abstinenti, mají
Ježíši za zlé, že první jeho zázrak platil proměně vody ve víno.
Ježíš nám ukázal, jak jsme si vysvětlili, že vražda je prostě
jedním z následků nenávisti. Proto bojoval proti všem projevům
nenávisti. Přišel léčit nemocné, jak se vyjádřil. Člověk totiž nemá v
nenávisti zvíře, které zabíjí. To je rozhodující. Člověk se nesvazuje
se zvířecí úrovní, ze které žije, tím, že zabíjí zvířata ke své obživě.
Proto Ježíš pojídání masa nezahrnuje do pojmu "nezabiješ".
Člověk je však svázán se zvířaty svým tělem, neboť ono je pouhou
obměnou zvířecího těla, zdokonalenou jen potud, aby unesla větší
míru vědomí. Tělesný život podléhá všem přírodním zákonům tak
jako zvířecí. Nemysleme si, že zvířata neumějí využívat přírodních
zákonů. Lze říci, že někdy jsou v tomto ohledu našimi učiteli a my
je nemůžeme dostihnout. Leč jedno nedovedou: překročit hranici
zvířecího života a zvířecího řádu. V přírodě stále silnější zabíjí
slabšího a není v tom žádné bezpráví, je v tom jen zákon
zvířecího řádu. Neztotožňujme se s lidským tělem zvířecí povahy.
Budeme-li to činit, spadneme do zvířecího řádu a budeme se divit,
že nastupuje slepá přírodní autoregulace, budeme se držet v
šachu vzájemným vyvražďováním nebo aspoň vyhrožováním.
Neztotožňujeme-li se však s tělem, můžeme ho krmit vším, co mu
podle jeho zvířecí přirozenosti patří a nebudeme se přitom
dostávat na zvířecí úroveň. Význam těla by se neměl ani snižovat,
ani přeceňovat. Vazba našeho vědomí, jehož základ je věčný, se
smrtelným tělem, jehož základ je dočasný, nám umožňuje přes
dočasnou existenci ve Vesmíru, který je rovněž dočasný, přejít do
věčné existence. Tělo je nejkonkrétnějším prostředkem na naší
cestě, kterým dokážeme transformovat věčnou existenci na
dočasnou a dočasné vědomí na věčné. Podlehli jsme však klamu,
vlivem zmrtvýchvstání Krista, že tělo má být uchováno na věky, že
má po konečném soudu povstat k věčnému životu. Tělo však bylo
u Ježíše symbolem individuality, jako celý jeho život byl symbolem. Individualita je zachována, jakmile člověk projde posledním
soudem. Toto nepovažujte za vysvětlení. Bude o tom ještě později
řeč. Potřebovali jsme si jen hlouběji odůvodnit, že tělo je
oprávněno pojídat těla zvířat, a že se člověk při tom neposkvrňuje
proti příkazu "nezabiješ". Stačí zatím říci, že Ježíš učinil vše,
abychom nemohli jeho fyzickou smrt na kříži považovat za ukázku
naší fyzické smrti na konci pozemské pouti. Podrobně na
jednotlivých událostech, o nich pravil, že byly připraveny, ukázal,
že šlo o vzorný příklad vnitřního umírání v rámci pokračujícího
fyzického života. Proto musel zase vstát z mrtvých, aby si nikdo
nemyslel, že se při vnitřním umírání musí zemřít i fyzicky. Pojedl-li

potom před svědky demonstrativně chléb a maso, dokázal, že i po
zmrtvýchvstání bude lidské tělo závislé na hmotné výživě a že se
jídlem jakéhokoli druhu neproviňujeme. Pravil: "Neposkvrňuje
člověka, co do něho vchází, ale co z něho vychází."
Ještě kousek dále musím jít v komentáři "nezabiješ". Ježíš
byl zabit Židy, ale sv. Pavel komentuje tuto smrt jako vůli Otcovu a
podobně ji vysvětluje sám Ježíš. Sám praví, že nikdo nemůže dát
více než život. Dát se však fyzicky zabít pro Krista není tou
největší obětí. Zde jsme Krista ani za 2000 let nepochopili. Ježíšův život je symbolický děj, který máme následovat. Život Ježíšův na zemi nekončí ani smrtí na kříži, ani zmrtvýchvstáním, nýbrž
nanebevstoupením. Vstoupit na nebe, to je teprve pravé a úplné
odevzdání života. Křesťané si ještě ani netroufali pomyslit, že by
během pozemského života mohli vstoupit do nebe. Myslili si, že je
to vyhraženo jen Synovi božímu a podle tradice i jeho matce.
Kdyby měli pravdu, marně bych se namáhal vysvětlit děj Ježíšova
života jako symbolický vzor našeho vlastního, individuálního
lidského vzestupu. Řeknete: "Měl bys po práci a mohl bys dělat
něco užitečnějšího!" Od chvíle, kdy jsem se dověděl a z tohoto
vědění pochopil, že děj Ježíšova života je přinejmenším stejně
návodný jako jeho poučování, a že je návodnější než Ježíšovy
poučky, protože ty se nám nezachovaly všechny, kdežto zpráva o
Ježíšově životě v nejrozhodnějších fázích, dokonce velmi podrobně, je celá, od chvíle tohoto pochopení nemohu učinit nic užitečnějšího než aspoň položit základ pro toto pochopení také u jiných lidí než u sebe.
Otec nevraždí, nezabíjí Syna, nýbrž přivádí ho do nebe, do
stavu, o němž jeho Syn tak krásně praví: "Otče náš, jenž jsi na
nebesích". Otec neposvěcuje vraždu popravou Synovou na kříži,
nýbrž mu dovoluje, aby symbol svého života dovedl až do
krajnosti. Kdyby neumřel veškerý vztah člověka k pomíjejícímu,
nemohl by člověk vejít do věčnosti. Nechtějte však z této jedné
věty pochopit vše a překotně usuzovat, že se má zanedbávat
všechno, co souvisí se světským životem. Smrt na kříži je jen
jedna z vrcholných fází duchovního vývoje člověka. Nepředchází-li
jí všechno, co bylo vrcholnou službou bližnímu, není dosažitelná.
A ještě mnoho jiného jí musí předcházet. Teprve jsme u začátku
očisty, která musí být rovněž dokonána. Nezoufejte však. Kdyby
člověk uvízl v řádu, ve kterém nyní žije, nebyl by cíl - věčný život vůbec dosažitelný. Protože však spěje do řádu milosti, kde milost
za milost bere, je doporučitelno se pro tuto milost disponovat, a to
za pomoci porozumění Ježíšovu učení a dobré vůle a vytrvalosti.

Jeden ze základních článků učení Ježíšova, jehož plněním
se nejsnáze disponujeme ke stavu milosti, je: správným způsobem
nemít, nevlastnit. Tento bod Ježíšova učení jsme si už poněkud
osvětlili. Nyní je zapotřebí zase k němu přidat další stavební kámen. Ježíš věděl, že nemít něco, neznamená ještě umět po tom
netoužit nebo dokonce umět se toho vzdát, jestliže jsme toho
nabyli. Proto chtěl od učedníků, aby bez reptání opustili své rodiny
a své majetky. Pak ale dovolil, aby jejich rodiny s nimi chodily.
Učedníci dokázali nemít, co měli nejraději, a to stačilo. Pak už měli
jako by neměli. Totéž jsme si vysvětlili u Panny Marie. Dovedla se
vzdát konvenčního způsobu života, dovedla se smířit s
opovržením lidí. Proto už mohla mít Josefa, jako by ho neměla.
Obdobně příklady téhož druhu vidíme v životě samotného Ježíše.
Smrtí na kříži ukázal, co znamená opravdové odevzdání života.
Odevzdal ho tak, jako by se neměl nikdy vrátit, jakoby pozemský
život neměl mít pokračování ani na věčnosti (viz zvolání Ježíšovo
na kříži: "Bože, proč jsi mě opustil!"). Tímto způsobem Otec obětoval život svého prvorozeného, a jen tím způsobem on nás spasí,
jestliže jej dokážeme následovat v tom pravém a dokonalém
nemít, tj. mít jako bychom neměli. A tomu se zde učíme v první
řadě, to je také pravý smysl očisty všech prostředků vývojových.
Je dovoleno zabíjet, v tomto smyslu správně nemít. Aby mohlo
dojít k takovému vyššímu a nekrvavému způsobu zabití, k tomu je
kromě jiného zapotřebí nezabíjet krvavě a s nenávistí. Ježíš
dokonce radí, abychom nenáviděli svůj život, nechceme-li jej
ztratit. I tato vyšší nenávist bez nenávisti, jak ji známe, bez hněvu
a bez rozčilení, není zakázána, nýbrž doporučena. Nenávist s
hněvem a roztrpčením znemožňuje správně nenávidět a pomocí
tohoto druhu nenávisti se dostat do věčného života.
Přejděme k dalšímu Ježíšovu komentáři k desateru. Praví:
"Slyšeli jste, že bylo řečeno: Nezcizoložíš! Ale já vám
pravím: Každý, kdo se dívá žádostivě na ženu, již s ní zcizoložil ve
svém srdci. Jestliže se ti tvé pravé oko stává kamenem úrazu,
vylup je a odhoď od sebe, neboť je pro tebe lépe, aby jeden z
tvých údů zahynul, než aby celé tvé tělo bylo vrženo do pekla. A
jestliže se ti pravice stává kamenem úrazu, usekni ji a odhoď od
sebe, neboť je lépe pro tebe, aby jeden z tvých údů zahynul, než
aby celé tvé tělo přišlo do pekla."
To byla jedna z nejvýraznějších ukázek symbolické mluvy
Ježíšovy. Bylo by velmi nerozumné domnívat se, že by byl
nabádal k utínání končetiny nebo k vyloupnutí oka. Abyste uznali,
že mohl myslet něco jiného, uvedu krajní příklad Ježíšovy
symbolické řeči. Řekl a ukazoval při tom na chrám jeruzalémský,

který byl tehdy považován pro svou velkolepost, nádheru a
rozměry za jeden ze sedmi divů světa: "Zbořte tento chrám, a já jej
za tři dny postavím." Sv. Jan správně připomíná, že tím myslel své
tělo, které bude zabito na kříži, pohřbeno tři dny a pak vstane z
mrtvých. Tento výrok se potom objevil ještě jednou před soudem,
kterým byl Ježíš odsouzen k smrti. Vinili Ježíše, že se rouhal,
protože není možno postavit tak velký chrám za tři dny, když na
něm pracovaly celé generace. Lidé vzali jeho výrok doslova a tím
Ježíše usvědčovali ze lži. Ježíš neodporoval, přestože se tím
odsoudil k smrti, protože výrok ten se měl proměnit ve skutečnost.
Ježíš stál za svou symbolickou mluvou i za cenu svého lidského
života a symbolická řeč mu značně přitížila při rozhodování
soudců. Pak už se dá směle říci, že Ježíš trval na své symbolice
jak v řeči, tak i v životě. Kdo aspoň trochu studoval matematiku, ví,
že symboly se dá vyjádřit snáze a všeobecněji matematická
pravda. Ježíši šlo o nejširší možné vyjádření nejvyšší zkušenosti,
jaké člověk může dosáhnout a o udání obecně platných vzorů,
podle nichž se dá potom postupovat v konkrétních případech.
Kdyby byl symbolicky nemluvil a nejednal, byl by nás postavil před
mnohem těžší úkol, najít obecné principy. Kromě toho by byl
neskryl moudrost před nepovolanými, kterými jsou všichni, kdo
chtějí jeho učení zneužít. Matematický vzorec vypadá velmi
tajemně, přečte-li si ho člověk, který nikdy matematiku nestudoval.
Je však nezbytnou pomůckou pro každého, kdo matematických
vzorců, tj. obecných formulací používá k řešení konkrétních
příkladů. Totéž platí o lidském životě. Od první chvíle života se
malý človíček ohlíží po vzorech, jimiž se potom řídí ve zcela
konkrétních situacích. Čím se má však řídit, chce-li proniknout
dále za běžné vzory? Ježíš mu nabízí svou symbolickou mluvu a
symbolickým životem i příklady a vzory, podle nichž se lze řídit v
osobních situacích při přechodu do věčnosti.
Ježíš se nespokojuje tím, že trvá na dodržování příkazu
"nezcizoložíš", nýbrž vysvětluje kořeny cizoložství a způsob jak se
mu bránit. Kořeny jsou v oblasti smyslové. Pravé oko a pravá ruka
zastupují všechny smysly, především však zrak a hmat. Ježíš
nevolí náhodně právě pravou ruku a pravé oko. To přece nemůže
znamenat, že levé oko nebo levá ruka by byla nevinnější. Pravice
ve všech evangeliích symbolizuje činnost, aktivitu. V tom smyslu
např. "sedí Syn na pravici Otce", tj. jest činným aspektem věčnosti. Ve skutečnosti Syn ani nesedí, ani není na pravici, ani není
Synem v lidském slova smyslu. Ježíš přibližuje abstraktní pojmy
lidským možnostem pochopení. Tak je tomu i zde. Pravé oko je
symbolem pohledu spojeného s představou soulože, nikoli pohledu pasivního obdivu. Obdobně je tomu s pravou rukou. Nemít

pravé oko potom znamená, že je lépe se vůbec žádostivě nedívat,
zakázat si takový pohled, zakázat si vůbec takovou smyslovou
činnost. Dovolíme-li třeba jen jedinému smyslu, vykládá Ježíš dále
(a my si jeho slova pouze překládáme ze symbolické řeči), aby se
podřizoval tělesným žádostem, proměníme celé tělo v jedinou
žhavou žádost, jsme jako v pekelném ohni a není pak už z něho
vybřednutí jiného než vybitím žádosti.
Víme, že činnost smyslů od začátku lidského života
navozuje spojení lidské mysli se zevním světem. Náš vztah k
zevnímu světu je naplněn v tom smyslu, jak praví filosof
(Aristoteles): "Nic není v mysli, co předtím nebylo ve smyslech".
Jinými slovy: se zevním světem se svazujeme smyslovou činností.
Kvalita těchto spojů je rozhodujícím činitelem na cestě za
věčností. Většina lidí se nemůže hnout ani o krok na této cestě
(symbolicky: jsou v pekle z hlediska cesty do věčnosti) právě pro
dosah své mysli, která je naplněna harampádím nasbíraným bez
ladu a skladu smyslovou činností. Kdo provádí pečlivý výběr toho,
co do něho pomocí smyslů vstupuje, může si být jist tím, že jeho
cesta se velmi usnadní. Rozhodující je také, jaký řád hodnot
člověk nosí a zda se jím řídí. Správný řád hodnot prakticky
uskutečňovaný, člověka přímo nese kupředu. Proto jsme začali s
výkladem Otčenáše jako se správným řádem hodnot.
V základní řadě požadavků jest pouze "nesesmilníš"
vysvětleno Ježíšem jako "nezcizoložíš", tj. nebudeš mít
nemanželských pohlavních styků, ani po nich nebudeš toužit. U
starých Židů, na rozdíl od jiných národů, i duchovní vůdci národa
se ženili. Ježíš však ukazoval svým příkladem, že lépe jest
neženiti se, ve smyslu žít nepohlavně aspoň v některém stupni
duchovního vývoje. Zvláštní význam má bezpohlavní život, i v
myšlenkách, na začátku přímé cesty a potom v některých
rozhodujících fázích této cesty. Přímou cestou budu nazývat
uvědomělé obrácení života a životních sil k uskutečnění
vědomého věčného života. Bez tohoto vědomého úsilí nevede
jeden lidský život k dosažení takového cíle. Člověk se jen více
nebo méně k tomuto cíli přiblíží. V každém případě však nějaký
krok nebo krůček kupředu udělá. Jinak by lidský život v rámci
celovesmírových a nadčasových spojitostí neměl význam. Každý
lidský život je nesmírně cenný po této stránce. Proto se Ježíš
obracel i k těm, u nichž zdánlivě ještě ani nebyly položeny základy
k přímé cestě. Věděl, že u každého dospělého normálního člověka
tyto základy byly vytvořeny.
Ježíš klade proto tak velký důraz na pohlavně čistý život,
nebo aspoň regulovaný manželstvím, protože dobře věděl, že

pohlavní pud je jeden z nejsilnějších, a že třeba na mnohá léta
může udávat směr lidskému životu. Člověk, protože nic lepšího
nezažil, považuje chvilkový požitek z pohlavního soužití a
partnerství s druhým pohlavím za to nejlepší, co na světě může
mít. Dokonce si myslí, že by se bez toho neobešel. Ježíš se krok
za krokem snaží různými symbolickými činy naznačit, že se člověk
mýlí. Hned první zázrak proměnění vody ve víno na svatbě v Káni
Galilejské je pěknou ukázkou, co nabízí člověku přímá cesta
(zázrak jsem podrobně vysvětlil ve Výkladu evangelia sv. Jana a
proto jej zde nebudu opakovat). Ježíš ukazuje, že nabízí člověku
větší radost, než jakou mu mohou poskytnout zevní prostředky.
Víno, které on nabídl, bylo lepší, než měli svatebčané předtím.
Bylo jen třeba pozvat k pozemským radostem Ježíše. Kdyby nebyl
pozván, nebyl by učinil zázrak. Ježíš nás poučuje o něčem velmi
důležitém. Musíme se naučit s ním přistupovat ke všem radostem,
ke všemu trápení a posléze ke všemu, co konáme. Nikdy nejít
sám. Ježíš důtklivě vybízel své učedníky, aby se radovali, aby se
uměli radovat. Byl se všemi při svém prvním zázraku na svatbě v
Káni Galilejské na místě světského veselí. Takto všechny ty
zázraky začaly a jinak začít nemohou. Ježíš člověka nechce
připravit o radost, Ježíš mu ji chce zdokonalit tak, aby ho radost
povznesla, aby ho přiblížila k věčnosti. Zásadně by byl proti
smutným a přísným svatým. Kdybyste to zkusili, sami byste přišli
na to, že mírou očisty života stoupá míra radosti ze života. Tím se
dostáváme ke specifikaci základního principu, že míra poznání je
dána mírou odosobnění. Vede-li člověk čistý život, odosobňuje se
do značné míry. Proč čistota života přináší právě vyšší druh
radosti, je dáno tím, že co se opouští na nižší úrovni (co se
obětuje), toho se potom dostává na vyšší úrovni. Podle všech
známek byl Ježíš velmi radostným člověkem, jinak by si ho byli
nezvali na svatby a nebyl by se dokázal stýkat s hýřily a pijáky,
jimiž tehdy byli celníci a publikáni. Těmto nízko postaveným lidem
byly upírány honosnější a nákladnější radosti života a proto se
oddávali těm, které v očích bohatších vrstev platily za
opovrženíhodné.
Kdybychom si směli dovolit mluvit obchodně, vypočítavě,
řekli bychom že za malý dar dočasné ceny, za malou oběť
dočasné ceny, člověk na přímé cestě má možnost dostat zpět
velký dar buď dočasně nebo věčně. Napřed se dostavují dočasné
radosti zcela čisté povahy, jak je symbolicky naznačeno vínem v
Káni Galilejské. To proto, že se obětovalo málo. Komplexně
zasvěcený život nejvyššímu cíli, přestože sám je pomíjivý, přináší
odplatu věčného života. K takové komplexní oběti se však musí
postupně dorůst.

Budeme mít ještě příležitost seznámit se s jednotlivými
složkami odosobnění, jak je ukazuje Ježíš symbolikou svého života. Podává nám dokonce schema jejich pořadí, v jakém by měly
být nasazovány.
Ježíš potom rozvádí pojem cizoložství takto:
"Také bylo řečeno: Kdo propustí svou manželku, ať jí dá
propouštěcí listinu. Ale já vám pravím: Každý, kdo propustí svou
manželku, mimo cizoložství, uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení
s propuštěnou, zcizoloží."
Praxe křesťanská v prvním tisíciletí po Kristu byla celkem
smířlivá k tomuto problému. Rozvody se tehdy povolovaly. Teprve
později byly rozvody zakázány. Způsob, jakým se k otázce staví
Ježíš, nepotřebuje výkladu. Žena - mělo by to platit i o muži - která
se dopustila cizoložství, není rozvodem nově přiváděna do
cizoložství, neboť už je cizoložnicí. Musí se sama snažit o zlepšení svého života. My se konečně v Ježíšově životě setkáváme s
příkladem Maří Magdalény, Samaritánky, a cizoložné ženy, která
měla být u studny kamenována. Je vidět, že se Ježíš tímto
problémem zabýval velmi podrobně. Citovanou větu bychom tedy
neměli považovat za jeho konečný verdikt. My se tím zatím
zabývat nebudeme, protože si nyní všímáme jen obecného řešení.
Ježíš pokračuje ve výkladu desatera:
Opět jste slyšeli, že bylo řečeno předkům: Nebudeš křivě
přísahat a splníš, co jsi Pánu přísahal. Ale já vám pravím: Vůbec
nepřísahejte, ani při nebi, poněvadž je to trůn Boží, ani při zemi,
protože ji má Bůh za podnož, ani při Jeruzalému, poněvadž je to
místo velikého krále, ani při své hlavě nepřísahej, protože
nemůžeš jeden vlas učinit bílým nebo černým. Vaše řeč však buď:
"Ano, ano - ne, ne" - a co je nad to, je od zlého."
Ježíš sám vysvětluje, proč je proti jakékoliv přísaze, když
praví, že všechno další nad "ano" nebo "ne" je od zlého. Je velice
poučné přihlédnout k Ježíšem jmenovaným příkladům
nesprávného přísahání. Ještě než se pustím do výkladu, chtěl
bych umlčet malichernou repliku na slova Ježíšova, že nikdo
nemůže svůj vlas učinit bílým nebo černým. Už za dob Ježíšových
se barvily vlasy, avšak i obarvený vlas pořád roste v původní
barvě. Ježíš chtěl tímto přirovnáním říci daleko více. Zázrak
existence složitého lidského těla nezpůsobuje člověk svými
znalostmi o složení těla, nýbrž pouhým zplozením něčeho, co by
uměle nevyrobil. Člověk jen dává podnět přírodě, podobně jako
hospodář zasévá semeno. Příroda svými silami pak působí sama.
Je až podivuhodné, jak málo lidí se nad tímto ustavičně

opakovaným zázrakem zastavuje. Člověk rozjíždí jednoduchou
činností, prostým aktem nejsložitější syntézu života se hmotou,
syntézu, kterou by sám nedokázal provést. Nechává místo sebe
působit "slepou, nevědomou" přírodu, a ona vytvoří něco, nad čím
by se měl každý zamyslet.
Všechno však má své meze. Jen v jistém smyslu je správné,
aby člověk svou vůlí vyvolával v činnost přírodní síly. Jsou ještě
další, mohutnější přírodní síly, které má právo pozvat ke spolupráci jen ten, kdo je nezneužije ve prospěch svůj a v neprospěch
širšího společenství lidí. Proto nemá člověk přísahat při zemi. Ta
je přece prostředkem, jímž věčnost povolává lidi k sobě, a pro
spojitost mezi lidmi a vesmírem i celý vesmír. V tom spočívá moc
věčnosti, v tom je smysl kralování Božího na zemi už tehdy, kdy o
tom nikdo z lidí nemá ani potuchy, zkrátka odevždy. Ježíš užívá
pro tuto skutečnost jedinečného obrazu. "Bůh má zemi za
podnož". Mohlo by se říci: "Nebýt hmoty, Bůh by neměl na čem
stát", což se dá vysvětlit: V obrovském prázdném Vesmíru je
hmota velmi vzácným prvkem. Mezi Zemí a Sluncem je např. 150
miliónů kilometrů prázdné prostory, kde už není nic jiného než
malé zrnko Merkuru a Venuše. Obdobně to vypadá s celou
sluneční soustavou, přičemž rozestup dalších planet této soustavy
je ještě daleko větší. O hmotě asterioidů nebo komet je vůbec
škoda mluvit, jak je nepatrná. Vzdálenost naší sluneční soustavy
od další nejbližší se dá měřit jen světelnými roky. Tyto obrovské
vzdálenosti se nám jeví na nočním nebi jako světelné body blízko
sebe. Ve skutečnosti vidíme před sebou maják bez břehů, bez
hranic. Je pravděpodobné, že mnohá slunce v celém Vesmíru svítí
na podobné prášky, jakým je naše Země, a že na některém z nich
je podobný život jako na Zemi. Tento život vděčí také Zemi za svůj
vznik, přestože Země není prapříčinou jeho vzniku. Je s ní v jistém
smyslu v nerozlučitelném společenství. Protože však spěje do
věčnosti, je ta vzácná hmota podnoží, jakousi odpalovací rampou,
z níž se startuje do věčnosti. Z hlediska Ježíše, který je vědomě
spojen s věčností a zná její záměry a cíle, je přinejmenším
nesmyslné přísahat při Zemi, neboť nelze přísahat při ničem, co
nemůžeme dát v sázku, protože to není naše. Uvědomte si lidskou
domýšlivost. Jakou malou zásluhu na narození živého dítěte má
matka nebo otec, když z vlastního umu by nedokázali vytvořit ani
jednu živou buňku, jichž jsou v těle dítěte miliardy. Všem je nám
dáno obrovské právo nebo moc, uvádět v pohyb pochody, které
potom sami jen nepatrně řídíme, ale které probíhají bez našeho
vědomého přičinění. Žena např. vůbec nemůže za schopnost
svého organizmu vyvinout v sobě dítě. Přísaha je druh sázky.
Dává se v ní zástava, na kterou se přísahá. Člověk není oprávněn

dávat v zástavu nic, co má, protože nic není jeho, protože nic není
z něho. Je mu dovoleno, a to velmi velkoryse, disponovat s
mnohým, takže časem podléhá klamu, že všechno, čím dočasně
disponuje, je jeho. Ježíš však nemohl s tímto omylem souhlasit a
proto musel zakázat přísahu při čemkoliv. Člověk, který při něčem
přísahá, nalhává si moc, kterou nemá, nebo se chlubí mocí, která
mu nepřísluší.
Ježíš pokračuje ve výkladu Starého zákona, jímž doplňuje
desatero, takto:
"Slyšeli jste, že bylo řečeno: Oko za oko a zub za zub. Ale já
vám pravím: Neodpírejte zlému, nýbrž udeří-li tě kdo po pravé líci,
nastav mu i druhou, a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít ti
suknici, nech mu také plášť; a nutí-li tě kdo na jednu míli, jdi s ním
dvě míle. Kdo tě prosí, tomu dej; a kdo si chce od tebe vypůjčit,
od toho se neodvracej!"
V tomto kontextu "neodporovat zlému" znamená
"neodporovat zlému člověku", nikoliv neodporovati zlu jako
takovému. O neodporování zlu jsme si už částečně promluvili a
řekli jsme si též, jakou dvojí, zcela protichůdnou radu dával Ježíš
apoštolům, když s nimi chodil, a potom, když je opouštěl. Doufám,
že si ony pasáže znovu osvěžíte v mysli, abych je nemusel znovu
vykládat. Jaká je výhoda psaného, že zůstává!
Nyní jde Ježíšovi o to, by postavil protiváhu proti odplácení
zlého zlým, totiž odplácením něčím lepším, smiřlivostí. Připomněl
jsem už několikrát, že Ježíš se snaží ukázat člověku cestu z
pomíjivého lidského života do nepomíjivého věčného života, který
jsme si později blížeji určili jako život ve stavu milosti. O stavu
milosti bude třeba ještě mnoho vysvětlit, protože je člověku
neznám a panují o něm všelijaké mylné názory a dohady. Zatím
stačí, odpovíme-li si na otázku: Proč Ježíš považoval za nutné
přimět člověka k tak velkorysému odpouštění zlým lidem?
Izraelský národ se často ve své historii ocitl v tak těžkých
podmínkách, že kdyby se byl poddal, byl by přestal existovat. V té
době musel být učen pevnosti a rozhodnosti, v té době musel
umět své nepřátele odstrašit. Duchovní vedení, které tehdy národ
měl, muselo zanedbat příkazy velkodušné lásky, která odpouští na
každém kroku. Ježíš však měl tentokrát na mysli pouhé úzké
osobní styky mezi lidmi. I my jsme svědky toho, že někteří lidé
nedokáží zapomenout nic z toho, co jim bylo učiněno špatného.
Snáze zapomínají na to, co se jim přihodilo dobrého. Stává se
někdy, že devětadevadesátkrát vyhovíš a ustoupíš a jednou
nikoliv, a jsi špatný. Kdyby se člověk řídil jen doporučením

Ježíšovým a nastavoval druhou tvář v každém případě, byl by i ten
nejlepší člověk vykořisťován těmi nejhoršími lidmi, největšími
sobci, kteří mají na mysli jen svůj prospěch, bez ohledu na to, zda
vlastní prospěch nepřináší jiným větší či menší utrpení. Vy se
musíte naučit jasně rozeznávat, kdy máte jednat podle právě
citovaného požadavku Ježíšova, a kdy nikoliv. Teprve tehdy, když
si vezmeme na pomoc symboliku a fakta Ježíšova života, můžeme
s naprostou jistotou jednat a myslit v Ježíšově duchu. Čteme-li
jeho životopis, jsme svědky toho, kdy Ježíš, resp. jeho rodina,
neodporovala zlému a kdy ano. A docházíme k jednoznačnému
pochopení.
Ježíš musel uniknout před zlobou Herodovou, který dal
povraždit všechny děti narozené v Betlémě, aby měl jistotu, že zabil i Ježíše. Ježíš odporoval pokušení Satanovu na poušti, vymítal
penězoměnce z chrámu, vyhnul se, když měl být v Judsku
kamenován, ale nebránil se, když byl osočen z rouhání, nechal se
ponižovat až k potupné smrti na kříži, byl shovívavý k velkým
hříšníkům, ale velmi rozhodně se stavěl proti farizeům a boháčům,
převážně proti svým způsobem velmi bezohledným lidem. Tím
zároveň postavil rozumnou zásadu: Mírumilovní lidé se nesmějí
dát vykořisťovat. Kdyby se to dělo, bylo by dobro odsouzeno na
tomto světě k zániku. Ježíš rozlišoval jednoduchým a snadno
pochopitelným způsobem, kdy se má odporovat zlému a kdy
nikoliv:
1. Jeho lidský život musel být zachován tak dlouho, dokud z
něho nevydobyl všechno, co je potřebné k zajištění věčného života. Do té doby odstraňoval nástrahy tak, aby se těšil svobodě,
nutné k uskutečnění zmíněného záměru. Dodali byste, že jeho
lidský život musel být zachován tak dlouho, dokud nevykonal své
poslání mezi lidmi. To je jedno a totéž.
2. Jeho lidský život musel být zmařen, aby nám ukázal, k jaké oběti máme být přichystáni a za jakou cenu je dobýván věčný
život.
Pro tyto dva vedle sebe existující a rovnocenné důvody
nemůžeme tak snadno pochopit Ježíšovy rady a jednání. Ježíš
však jasně ukazuje, že pokud člověk touží zlo oplácet zlem,
nedostane se ze začarovaného kruhu, v němž se točí na své
úrovni. Ježíš ukazuje na východisko z tohoto kruhu: umět odpustit.
Přesněji to formuloval v Otčenáši slovy: "Odpusť nám naše viny,
jakož i my odpouštíme našim viníkům". Ježíš zde upřesňuje tento
požadavek v tom smyslu, že je třeba dokonale a beze stopy
nenávisti odpustit. Nenávist a touha po odplatě leží na člověku

jako kámen na hrdle plavce. Kdo zkusil odpustit, ale nikoliv jen na
oko, nýbrž velkoryse, ví, že prospěch, který si tím uchystal, je
daleko větší, než případné pohrdání, které možná sklidil u těch,
kteří odpouštění označují za slabost. Zlé odplácet zlým je
specificky lidské. Zvířata nic takového ještě neznají. Jednají
daleko bezelstněji a čistěji než člověk. Ježíš nás učí, že člověk má
právo bránit svou existenci a svá práva jen proto, aby mohl v těle
dosáhnout svých věčných cílů. Nemá hájit sebe pro sebe, nýbrž
pro cíl, který sleduje, ten je obecně prospěšný, je to nejobecněji
prospěšný cíl, jakého člověk vůbec může dosáhnout. O tom
budete nabývat stále dokonalejší jistoty. Ježíš neudělal zásadně
nic pro sebe, nýbrž všechno pro cíl, který sledoval, tj. uvedení
věčného života mezi lidi. Nikdo nemůže něco podobného dokázat,
kdo sám totéž neuskuteční na sobě, a nikdo nemůže věčný život
uskutečnit jen pro sebe. Člověk, který chce uskutečnit věčný život
v sobě, musí milovat všechny lidi bez rozdílu, zda jsou jeho přáteli
či nepřáteli, jako sebe, protože jen tak dorostl stupně, ve kterém je
přístupen věčnostnímu pohledu na život, jen tak se může stát
Sluncem, které svítí jak na špinavou kaluž, tak i na nejčistší
pramen, řečeno zatím symbolicky. V tomto duchu pak Ježíš
uzavírá své rady okolo Zákona takto:
"Slyšeli jste, že bylo řečeno: Miluj svého bližního a v
nenávisti měj svého nepřítele. Ale já vám pravím: Milujte své
nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují; tak budete děti
svého Otce v nebesích, který dává vycházeti Slunci na zlé i na
dobré a sesílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Neboť
milujete-li jen ty, kdo milují vás, jakou odplatu máte? Což nečiní
totéž i celníci? A budete-li zdraviti jen své bratry, co zvláštního
činíte? Což to nečiní i pohané? Buďte tedy dokonalí jako je
dokonalý váš nebeský Otec."
Nyní je jasné, proč Ježíš kladl tak vznešené a velké
požadavky na člověka. Přál si, abychom byli dokonalí jako náš
Otec v nebesích. Jak může člověk dosáhnout takové dokonalosti,
že mezi ním a věčností nebude rozdílu? Ježíš dost často
povzbuzoval své učedníky, aby nezmalomyslněli před tak velkým
úkolem. Je nám jasné, že člověk na lidské úrovni, kde
nepřekračuje běžné lidské schopnosti a vlastnosti, by nikdy neměl
nejmenší naději se dostat tak vysoko. Proto Ježíš kromě svých
pouček zanechal ve svém životě podrobný návod k tomu, jak se
dostat do takového stupně vývoje, že všechno, o co se musí jinak
člověk starat (když ještě nemá zaručeno, že se mu to nezhatí), je
mu přidáno, ovšem za jediné podmínky, že hledá především
království Boží.

Od této stránky dále bude výklad zaměřen na přechod z
lidského stavu do stavu milosti, který ani v počátečních stadiích
není pouhým lidstvím. Člověk se musí pomalu učit odvykat ztotožňovat se se svou smrtelnou stránkou. Očista vyššího rázu, bez něhož nelze překročit určitý stupeň vývoje, se nesmí omezit jen na
sebezlepšování. Kdyby u něho člověk ustrnul a chtěl se na ně
jediné spolehnout, musel by si zoufat, protože by zjistil, že se přes
určitou míru nemůže zlepšit.
Milost
Mám za to, že dosavadní citáty z učení Ježíše Krista stačily
k tomu, aby si soudný čtenář učinil správný obrázek o tom, co Ježíš požaduje od člověka, kterého si vybírá za učedníka. Jeho požadavky nejsou malé.
Dosud jsme si však nevysvětlili, jak je může splnit člověk bez
výjimečného nadání. Naštěstí Ježíš už měl mnoho následovníků,
a o celé řadě z nich lze říci, že to byli následovníci úspěšní. Na
jejich příkladu, nejsou-li nám příliš vzdálené životy rybářů, které si
vybral Ježíš za svého života na zemi, můžeme se poučit o tom jací
lidé mají úspěch na cestě naznačené Ježíšem.
Řekli jsme si, že rostlina nebo zvíře nepomyslí na to, aby se
staly něčím jiným než jsou. Jsou však toho času podnoží království člověka. Celá hmota, jak jsme právě citovali, i s člověkem,
který v ní žije, je podnoží trůnu Otcova, čili věčnost stojí na všem
tom dočasném, co zříme kolem sebe a co Ježíš stručně nazval
"země".
Tím je naznačen celý vývoj všeho živého. Vědomí, které začíná někde v buňce působit na živý organismus, přechází do
stále složitějších organismů. Primitivně se dá říci, že se převtěluje
z rostlin do zvířat a odtamtud až do člověka. S tímto pojmem
převtělování (reinkarnace) se musíme aspoň částečně vypořádat.
Tento pojem dobře vystihuje fakt, že vědomí má tendenci odívat
se do stále dokonalejších šatů. Nevystihuje však nic více. Vulgární
pojetí převtělování by nám chtělo vnuknout myšlenku, že jsme
museli být milióny let rostlinami pak zvířaty, abychom se nakonec
mohli stát lidmi. Doslova tomu tak není. Pravda je, že milióny let
před námi zde na zemi musely být rostliny a zvířata, než se zde
mohl objevit člověk. Je tu spojitost vnitřní a nikoli tělesná. Není
třeba, aby člověk byl napřed zvířetem proto, aby mohl nést
některé jeho charakteristické rysy. Nositelem vlastností je okolí
vědomí, okolí, které není povahy hmotné, nýbrž je součástí
nezrušitelné spojitosti všeho co unese třeba nejnepatrnější stopu
vědomí. Je tu dále spojitost existenční a spojitost v oblasti

blaženosti. Ani jedna z těchto spojek mez člověkem a vším, co žije
ve hmotě, není hmotné povahy. Toto okolí se převtěluje bez
překážek, protože je vázáno jen na živé tělo a k životu zase tíhne.
Nyní povedeme další nit k pochopení stavu milosti. Člověk v
ráji překročil vůli Boží, když pojedl ze stromu poznání. Člověk se
tou chvílí začal lišit od zvířete, neboť chtěl být něčím jiným než
byl. Chtěl poznávat. Strhl sebe tou chvílí do zápasu dobra se
zlem, který se stává hlavní hnací silou pokroku lidského plemene.
To je také jeden z nejdůležitějších aspektů dědičného hříchu. Dědíme nejen touhu po růstu, ale i potřebu být vychováváni po dobrém i po zlém. Na tom je založen lidský stav a řád, který mu odpovídá. Ježíš přichází, aby člověku ukázal cestu z této strastiplné
role. Zjednává nerovnováhu mezi zlem a dobrem. Staví člověka
jen na misku vah, na níž je závaží dobra, řečeno symbolicky, tak,
aby se váha převrhla a obojí závaží zároveň vypadlo a stalo se
bezcenné, nehrálo dále svou dosavadní výchovnou roli. Svým
způsobem navrací člověka do stavu ráje ovšem s tím rozdílem, že
ráj měl práh, byl konečný, kdežto on uvádí do stavu nekonečného,
odkud se nedá spadnout. Jen lidi, kteří se včas nepřiklonili k dobru, nemůže uvést do tohoto stavu. Proto lotrovi na kříži, který se
obrací těsně před smrtí, nabízí jen ráj ("Ještě dnes budeš se
mnou v ráji").
Má-li člověk přejít přes hranici dobra a zla, charakterizující
lidský stav, musí následovat Ježíše Krista. Následuje-li někdo
někoho, znamená to, že je jím veden. Člověk tedy musí v Ježíši
Kristu najít svého duchovního vůdce. Mít duchovního vůdce je
něco jiného než mít osobního vůdce. Vede-li nás někdo neznámou
krajinou, stačí, když se ho držíme. Nic více od něho nepotřebujeme. Jdeme kupředu vlastní silou. Ježíš však ukazuje, že cestou,
kterou jde on, není možno kráčet vlastní silou, nýbrž jen se stále
se zvyšujícím přidáváním jeho pomoci. Budeme mít příležitost
seznámit se ještě podrobněji s tímto důležitým principem jím navrhovaného postupu. Zároveň jsme svědky toho, že bojuje proti
lidskému pojetí takového vedení. Učedníci si lidsky představovali,
že je vezme za ruku a odvede do nebe. Ježíš naopak jim od počátku ukazoval, že ho musí jednak napodobovat, jednak plnit vůli
Otcovu tak, jak On ji plní. Říkal jim, že ani v nejmenším nekoná
vůli svou, nýbrž jedině Otcovu vůli. Co přinesl, je příspěvek lidstvu,
a jen proto také jednotlivci. Kdyby člověk dokázal plnit vůli
věčnosti, tj. správně vystihl, kam směřuje celkový vývoj a snažil se
ho podpořit svou osobní iniciativou, rázem by přešel z řádu
lidského do řádu, který zde nazýváme řádem milosti. Přestal by v
rámci vývojového zákona patřit mezi ty, kteří musí být vychováváni

postrkem, který začíná v nejhrubším slova smyslu v rostlinné a
zvířecí říši. Ovšem také v oblasti mikrobů, a má končit u člověka
dostatečně uvědomělého, který se nechová jako zvíře a projevuje
aspoň dobrou vůli zařadit se výše, popojít maličko.
Jenomže i člověk velmi dobré vůle má jen velmi chabou
představu o vůli Otcově, o úmyslech a záměrech věčnosti, o
smyslu života, o cílech toho kterého jednotlivce v celkovém
vesmírovém programu. Maří vůli věčnosti i tehdy, kdy si to
nepřeje, a to z pouhé nevědomosti. Kromě toho není v pouhých
lidských silách, tak jak je známe, splnit program, který např.
člověku předkládá Ježíš. Je k tomu třeba dalších sil, které svým
životem Ježíš ukazuje jako "zázraky", svými poučkami jako
"blahoslavenství" nebo "blaženství". Těmto vyšším nebo dalším
silám klade člověk velmi prostý odpor tím, že si stanoví jen
dočasné cíle, že svůj život drobí na řadu drobných dosahování,
řadu cílů bez jednotícího věčného hlediska. Ježíš ukazoval svými
zázraky a moudrostí, jaké jsou to nevídané síly, a přece jejich
projevu se dá velmi lehce zabránit. To je na nich nejdivnější. Ježíš
nemůže dělat zázraky tam, kde mu lidé nevěří. My si však musíme
umět definovat svůj odpor prostým, ale velmi hluboko ke kořenům
našeho bytí zasahujícím způsobem.
Odporujeme vstupu vyšších sil do našeho života tím, že
neplníme vůli věčnosti, nýbrž svou.
Začalo to někde v ráji, jak se symbolicky praví. První lidé
tam odmítli být poslušni vůle Boží a od té doby se dali na cestu
vlastní vůle a sami sebe začali vést. Je to vedení slepých slepými.
Pády jsou časté. O přímé cestě se nedá mluvit. Někdy nám jejich
snažení připadá podobné proměnám v přírodě, kde roční období
stále bourají a znovu staví, nebo kde jeden druhého požírá. Nad
tuto úroveň je třeba se dostat, jinak se člověku nedostává jak sil,
tak i potřebného klidu.
Plní-li někdo přikázání, o nichž byla řeč, dá se říci, že
projevuje dobrou vůli podřídit se vyšší vůli, avšak nedá se ještě
vůbec mluvit o komplexním plnění vůle věčnosti. Velkou výhodou
je, že na této cestě neznalost omlouvá. Člověk může plnit vůli
věčnosti i jen do té míry, do jaké ji poznává, a nadto, do jaké
dovede do sebe přijímat síly, které mu umožní uskutečnit
poznané.
Ve bdělém vědomí zpočátku klade člověk nevědomky těmto
silám tak velký odpor, že je vlastně může čerpat jen ve spánku,
kdy vlivem všeobecného útlumu ochabuje i lidská vůle.

Ze symbolu rajského života a pádu se dá snadno dešifrovat,
že tehdy lidstvo žilo za jiných podmínek. Pohyb kupředu tam byl
tak nepatrný, že vládla zdánlivá rovnováha mezi silami, vše se
zdálo být v klidu, dobro a zlo jakoby neexistovaly. Člověk se neřídil
žádným mravním řádem, ten je vlastní teprve řádu nastoupenému
po pádu z ráje. Znal jen jeden zákaz. Pojídat ovoce ze stromu
poznání.
Člověk tedy porušil řád a rovnováhu panující v ráji, tím se
stal dědičně člověkem žijícím v řádu dobra a zla, v řádu lidském.
Po této stránce se dá právem mluvit o dědičném hříchu. Jinými
slovy: Člověk utržením ovoce ze stromu poznání získal něco
navíc, co předtím neměl; toto něco sice porušilo rovnováhu
úrovně, na které se nacházel, po té stránce se provinil, ale
zároveň se tímto aktem povznesl do stavu lidského, který
představuje další vývojový stupeň na cestě do věčnosti. Nyní,
když je člověkem, nezbývá mu nic jiného, než aby znovu vztáhl
ruku po ovoci poznání, které roste na úrovni lidské a kterému se v
ráji nedaří. Opět se musí provinit proti úrovni, na které toho času
je, aby mohl vědomě vstoupit do věčnosti. Proto se v Novém
zákoně právem praví, že království Boží násilí trpí a násilím je
dobýváno. Nechť nám neunikne výrok v Novém zákoně, že Ježíš
Kristus je Nový Adam, který svým příkladem přichází spasit
lidstvo. ano, Ježíš se dopouští obdobně téhož, co Adam. V jeho
životě je do podrobností rozpracován "pád" člověka z úrovně
lidské na úroveň věčnou. Ke starému Adamovi v ráji se připlazí
had, který napřed svádí Evu a pomocí ní jeho, aby pojedli z ovoce
poznání. Had je symbolem Satana, který však nese jméno Lucifer
- Světlonoš. A nyní pozorně sledujte obdobu. K Panně Marii
přichází anděl Gabriel, přemlouvá ji, aby svolila k početí nového
člověka, už nesmrtelného Syna Božího. Tím přivede na svět i
Nového Adama, Ježíše Krista, který pak ukazuje lidstvu celý
postup odchodu, chcete-li: pádu ze země do nebe. Nebudeme už
dále mluvit o pádu. Vždyť pád z ráje nám musel být přednášen
jako skutečný pád jen proto, že člověk jej na sobě tak dlouho
pociťuje jako pád, dokud nevystoupí pomocí příkladu Ježíše Krista
z lidského stavu z oblasti krutého tříbení zlem a dobrem, do stavu
nebes.
V tomto duchu čtěte následující dešifraci Ježíšova života.
Líčí se v něm nikoliv náhlý, ale postupný, řekl bych přirozený
přechod z lidství do věčnosti.
Snad by bylo třeba říci na okraj toho všeho něco o zvířeti,
protože později už k tomu nebude tak dobrá příležitost. Kdyby se
zvíře zmohlo k tomu, aby vztáhlo své údy (to je symbol, právě tak

jako ruka v ráji vztažená po ovoci) k ovoci stromu poznání, přešlo
by ze stavu zvířecího do lidského. Osvětlil by se nám onen
spojovací článek mezi zvířetem a člověkem. Zvíře je o stupeň níže
než člověk. Proto k němu Ježíš nemluvil. Mluvil však k člověku a
řekl i tomu nejnehodnějšímu (např. Samaritánce, ženě pěti mužů),
že kdyby chtěl, měl by život věčný.
Z toho vyplývá, že do stavu milosti, který je začátkem
věčného života, se dostáváme jen tehdy, chceme-li se tam dostat.
Lidskou vůli opouštíme zvláštním způsobem, že jí užíváme nikoli k
dosažení časných, nýbrž věčných cílů. Tím plníme vůli Otcovu a
ne svou, tím je nakonec veta po lidské vůli, tj. po oněch těkavých
zájmech, které jen s velkými oklikami vedou také kousek dále na
cestě do věčnosti.
Smyjme svůj dědičný hřích - že jsme lidmi, že trpíme a
utrpením v tom nejširším slova smyslu, tedy i nevědomostmi
všeho druhu, jsme postrkováni kupředu a dejme se na cestu
milosti, jak nám ji pro naše dobro, nábožensky řečeno spásu,
ukazuje Ježíš Kristus. To je pravé naplnění lidského života.
Ježíš Kristus postupně odhaloval vzestup lidské duše do
věčnosti. Proto i my se budeme vracet k těmže argumentům vždy
znovu a vždy na ně pohlédneme z nového hlediska, vyššího a
hlubšího. V něčem předběhneme výklad, zřejmě abych odradil ty,
které potřebuji odradit. Každý z nás byl Adamem, který pojedl v
ráji ovoce ze stromu poznání. Jinak by nikdo z nás nebyl dnes
člověkem a nemohl by se stát věčnou bytostí.

Narození Páně
Vysvětlili jsme si, že teprve pád z ráje z nás učinil lidi jaké
známe v podstatě dnes, ovšem s malými rozdíly. Pád z ráje
představuje vyvrcholení pomalého vývoje, při němž něco se v
člověku blížilo k rozuzlení, které potom nastalo náhle. Je
symbolizováno pádem z ráje. Po tomto pádu se člověk vyvíjel na
naší hmotné úrovni. Jeho vývoj v této fázi bude jednou dokonale
znám a dokonale probádán. Po onom skoku, po vývoji skokem,
jímž je pád z ráje, opět nastává pomalý nárůst čehosi, co bychom
přibližně mohli nazvat postupným uskutečňováním a dozráváním
toho, co člověk pojedl už v ráji ze stromu poznání. Toto tvrzení
není odvážné ani ukvapené, protože odpovídá všeobecně platným
principům spojování představ a zkušeností v nový vyšší celek.

Ježíš nám ukázal od svého narození až po nanebevzetí, kam
povede další skok člověka. Kromě toho nám dal do ruky
prostředky, jak "napodobit" jeho skok, jeho přetvoření. Ježíš nikde
nepopíral, že se to nemůže stát, naopak podněcoval učedníky,
aby chtěli být dokonale spojeni s Otcem, jako je On.
Podaří-li se mi srozumitelně vysvětlit, co nám Ježíš radí
symbolikou událostí svého života, symbolickými podobenstvími a
přímými pokyny, přispěji aspoň nepatrně k tomu, abyste věděli, co
Ježíš myslel slovy: "Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a
obtíženi jste, a já vás občerstvím". Toto pozvání se nevztahovalo
ani k místu, kde se tehdy nacházel, ani k osobě, nýbrž ke stavu,
ve kterém se nacházel a nachází. Celý jeho život je nepřetržitým
zdrojem informací a dosahování stavu, o kterém lze říci: "Šli jsme
za ním a přišli jsme k němu."
Dosud jsme se učili správně chtít. Tam musí začít každá
lidská cesta i za nižšími cíli. Teď se budeme učit způsobu, jak jít,
budeme se učit prvním krůčkům na cestě do věčnosti, které samy
o sobě jsou něčím tak úžasně velkým počinem, že každý, kdo je
provede a nebude informován o tom, co po nich následuje, bude
se považovat za nesmírně pokročilého na cestě do věčnosti.
Mnozí takoví lidé sebe prohlásili za svaté, za proroky nebo vtělení
Boží. Samozřejmě, že se tím zastavili ve vývoji. Na každém
stupni, který zde bude popisován, se můžeme zastavit, neboť o
každém můžeme prohlásit, že je tím nejvyšším, co se dá poznat.
Byla by to asi stejná chyba, jako kdyby lidé po vynalezení parního
kotle prohlásili, že je to vrchol technického pokroku. Nedopustíme
se nikdy chyby, když i nejvznešenější dosažený stupeň budeme
považovat jen za velmi kusé poznání. Nebudeme přitom ani
pokorní, ani neskromní, protože naše cesta vede do nekonečna,
jsme tedy schopni ustavičného zdokonalování. Také si
nemysleme, že jsme dosáhli nějakého vyššího stupně poznání
bez pomoci ostatních. Tento klam se člověku zpočátku přímo
vnucuje, protože člověk ještě nepoznává souvislosti, které mu
teprve později prozradí, že ve skutečnosti všichni a všechno s ním
spolupracovalo, aby mohl učinit aspoň krůček kupředu. Myslíte si,
že by byla Panna Maria přijala zvěstování, zprávu anděla o tom,
že se má z ní narodit Syn Boží, kdyby jí nebylo bývalo známo, že
něco takového se už po staletí se vzrůstající nadějí a touhou
očekávalo v národě izraelském? Celé věky dosud marně
čekajících lidí v ní dovršily své dílo. A tak je tomu s každým z nás.
Většina lidí, kteří žili před námi, chtěli žít lépe a déle. Byla v nich
neuvědomělá, ale obrovská touha po věčném životě. A žije v nich
pořád. Z této všeobecné touhy člověk jedinec může vynést

konečně na povrch svého vědomí uvědomělou touhu po věčnosti,
může ji dále zdokonalovat a postupně převádět ve skutečnost.
Doba dnešní je a budoucí bude stále příznivější tomuto přechodu
z neuvědomělosti k uvědomělosti, protože se zmnohonásobuje
počet těch, kteří mohou překračovat hranice svého společenského
postavení. Padají hranice a po mnoha jiných stránkách se budou
rušit stále výrazněji. Tomu lze zabránit jen přechodně. Události se
ve svých souvislostech už jednou daly do pohybu a nikdo jejich
běh natrvalo nezastaví. V tom smyslu viděl budoucnost i Ježíš,
když pravil: "Nepřišel jsem přinésti mír, ale meč."
Přestože už v minulosti došlo k mnoha nečekaným zvratům,
dá se očekávat, že dojde k dalším, mnohem závažnějším, které
můžeme těžko předvídat jen proto, že nepoznáváme řadu
přirozených souvislostí, že nestačíme domýšlet důsledky svých
myšlenek a činů. V evangeliích se velmi jemně mnohá místa
dotýkají souvislostí, jejichž výsledky jsou zázračné proto, že
souvislosti nebyly známy. Ježíš tyto skryté souvislosti musel svým
učedníkům vysvětlovat i po svém zmrtvýchvstání. Viz jeho
vysvětlení dvěma učedníkům na cestě do Emauz (Luk. XXIV, 1330). Nás však teď zajímají souvislosti kolem narození Ježíše.
Proč byla vybrána zrovna Panna Maria k tomu, aby se z ní
zrodil Ježíš? Tato otázka by se měla zodpovědět co nejpodrobněji,
protože z odpovědi bychom měli poznat podmínky, za nichž se
rodí Ježíš u kteréhokoli z nás, jsou-li v té události zašifrovány.
Zodpovíme si otázku napřed na vyšší úrovni. Na nejvyšší
úrovni Panna Maria představuje nesmrtelnou součást naší
individuality. Ta nemůže být poskvrněna žádným početím, zůstává
Pannou, a jen z takové se může narodit něco nesmrtelného.
Nesmrtelné nemůže pocházet ze smrtelného, neposkvrněné
nemůže pocházet z poskvrněného, tak zní ty nejvyšší zákony, jež
se dají vyčíst už ze Starého zákona. V Novém jsou naplněny
jednou větou: "Panna počne a porodí syna..." Mohli bychom tedy
nazvat Pannu Marii prostě svou nesmrtelnou duší a do jisté míry
bychom si věděli rady s bezprostřední příčinou toho, proč se
najednou u lidí svým způsobem připravených projevuje život, který
nemá své kořeny v ničem, co zde vzniklo, a který má přesáhnout
hranice všeho pomíjejícího. Obešli bychom však odpověď na
otázku, co je to "svým způsobem připravených". U Panny Marie
byly zjednány též zevní, řekli bychom pomíjivé podmínky pro
použití něčeho velkolepějšího, než je cokoliv pomíjivého.
Potřebujeme znát přínos pomíjivého "já" k tomu, aby se zrodilo
něco nepomíjivého, nebo aby se dostalo na povrch, do našeho
vědomí napřed tušení, pak převaha naší totožnosti s věčným

životem, kterou jsme předtím neznali, ba ani netušili. Panna Maria
řekla při zvěstování anděla: "Nevím, jak se to může stát", a tím
prozradila, že zároveň symbolizuje pomíjivé zevní já, tedy to,
čemu říkáme "já", s čím se ztotožňujeme. Říkejme tomuto já
"zevní duše", abychom naznačili námi dosud nepoznávanou, ale
fakticky existující jednotu mezi nesmrtelnou duší a pomíjivou zevní
duší. Promiňte mi, že zde nebudu rozebírat podrobněji vznik
našeho já, naší zevní duše, protože jsem to učinil ve spisu ZKN.
Zatížil bych neúměrně tento výklad, který má jít nad úrovní těchto
základních poznatků. Stačí říci, že nic živého, třeba pomíjivého, by
nemohlo vzniknout bez pomoci živého nepomíjivého, že každá
kapka vody má svůj původ ve větší zásobě téže. Otázka by měla
znít: "Dá se malou částí (zevní duše) velkého celku (nesmrtelná
duše) působit na velký celek tak, aby se projevila jednota obou?"
Nebo takto: "Jakým způsobem existence a počínání Panny Marie
(jako části celku) se ovlivnilo projevení věčné existence?" Neboť
se chceme a potřebujeme dovědět, jakým způsobem si máme
počínat my, abychom ze sebe zrodili věčný život a přivedli ho k
takovému rozmachu, že by se o něm dalo říci, že v nás kraluje,
vládne, že jsme splnili první požadavek Ježíšův "Přijď království
Tvé".
Ježíš dobře věděl, že pouhým dějem by nemohl vysvětlit, jak
má člověk dopomoci kralování věčnosti v lidské bytosti, proto osvětlil narození věčného jak přímými poučkami, tak četnými
podobenstvími. Důležité je, že jeho poznání mu dovolovalo
pronést základní pravdu ve smyslu povzbuzení každého z nás bez
rozdílu pohlaví a bez ohledu na naší minulost: "Kdybys chtěla,
měla bys život věčný." Toto pronesl u studny k Samaritánce a
potvrdil mnohými zázraky. Kdo si to přál, byl uzdraven ze svých
neduhů. Největší z nich byla fyzická smrt, pokud nastala dříve, než
člověk vnitřně zemřel a vnitřně se znovu narodil.
Nicméně, jak už jsme si naznačili dříve, Panna Maria a s ní
celý židovský národ nám svým příkladem ukázali několik
důležitých předpokladů, bez nichž se nemůže zrodit věčný život
(Ježíš). Byly to:
1. Dlouhodobá touha po Mesiáši, způsobená nespokojeností
s poměry a se stávajícím stavem věcí. Tato poučka platí pro nejširší lidské měřítko, a tím je lidský život. Kdo není spokojen se
svým lidským životem, s dočasnými úkoly a cíli a hledá plnější a
dokonalejší způsob života, připravil kdesi v sobě k určité vhodné
chvíli vědomý začátek věčného zaměření svého života. Je-li však
někdo spokojen s dočasným stupněm poznání, jednání a myšlení,
nebo obhajuje-li dosavadní způsob života a myšlení, který nevedl

k vědomému vstupu do věčnosti, nikdy se nedočká ani prvního
zázraku přetvoření vody ve víno, ani posledního, zmrtvýchvstání a
nanebevstoupení.
Touto svou spokojeností se totiž ihned dostává do řádu zvířat, která jsou srozuměna s tím, že nic více pro ně neexistuje, než
zvířecí život. Vzpomeňte si na obdobu: Dokud byl člověk spokojen
se svým rajským stavem, nemohl přijít do vývojově vyššího
lidského pozemského života. Nespokojenost člověka tehdy měla
povahu konstruktivní - zatoužil po dalším poznání.
Zrovna tak nebo obdobně by měla vypadat nespokojenost
pozemského člověka, aby zase představovala touhu po bohatším,
úplnějším a trvalejším existenčním stavu. Vůle lidská je
nejmocnějším hnacím prostředkem vývojovým. Proto je tolik nutné
umět především správně chtít, porozumět a správně praktikovat
odevzdání vůle atd.
2. Čistý život Panny Marie, symbolizovaný i jejím panenstvím, představuje velmi důležitý, i když ne sám o sobě rozhodující
předpoklad nástupu vyššího způsobu života a rozšířeného vědomí.
Zastavme se nad tím, proč je čistý život v Bibli symbolizován právě panenstvím, ačkoliv by mohl být představen též spravedlností, pravdivostí apod. Pohlavní pud je u dospělého člověka
jedním z nejsilnějších motivů činnosti. Proto téměř nikdo nevydrží
v dospělém věku žít bezpohlavně, a mnozí z těch, kdo to vydrží,
mnoho času a sil spotřebují k tomu, aby nepodlehli pokušení.
Většině lidí se pohlavní život jeví jako běžná fyziologická potřeba,
jakou je např. jídlo, pití, spánek apod., avšak přece mezi potřebou
žít pohlavně a mezi ostatními fyziologickými potřebami je velký
rozdíl. Bez jídla, pití a spánku by člověk musel umřít, kdežto
nemůže-li se člověk pohlavně vyžít, neumře, i když nutno přiznat,
že někteří lidé se z této příčiny pomátli. Pitím, jídlem a spánkem
se člověk svým způsobem nabíjí, kdežto pohlavním životem se
vybíjí. Co se děje s pohlavní silou u člověka, který ji nevybíjí?
Dnešní vědci, počínajíc Freudem, přišli na to, že se dá
nejrůznějším způsobem přeměnit (sublimovat), např. v umělecké a
jiné tvůrčí síly. Objevili znovu velmi dávno známou pravdu, že
pohlavní síla je před vstupem do pohlavních orgánů dost všeobecnou tvůrčí silou, která má dokonce moc přetvořit člověka a to dokonce v tom směru, v jakém si přeje být přetvořen, pokud umí touto silou uvědoměle vládnout. Ježíšův život tu odhaluje vědění,
které v židovském národě bylo opravdu novinkou, protože tam i
duchovní vůdci se ženili a nežili bezpohlavně. Ježíš však žil

bezpohlavně a přímo ukazoval, že jeho život na zemi vznikl bez
pohlavního styku. Pak by měla být v Bibli podrobnější zmínka o
tom, za jakých okolností tedy vlastně vznikl. Základní výrok
andělův, který přináší Marii zprávu o tom, co se má stát a jakým
způsobem se má Ježíš narodit, zní: "Duch Boží zastíní tě, a co se
z tebe narodí, bude slouti Syn Boží." Přiznejme si, že toto podobenství - a ono zde nejde o nic jiného než o podobenství, protože
Duch Boží nemůže stínit - je pro běžného člověka značně
nepochopitelné a temné. Není divu, že katolická církev si
důležitost pohlavní čistoty Mariiny začíná plně uvědomovat teprve
1000 let po oné události, a to sv. Bernardem z Clairvaux (10911153), a dogma o neposkvrněném početí Panny Marie prohlašuje
až v polovině 19. století. Tím méně by nás mělo udivovat, že
protestantské církve dosud k pochopení důležitosti této okolnosti
vůbec nedospěly. Není jim ještě ani těch 1000 let. Jsou to z tohoto
hlediska mladé, teprve se rodící společnosti. Co však zatím ušlo
všem, je, že zastínění Duchem svatým je dokonaleji vysvětleno
dalšími událostmi v Ježíšově životě. Aby se toto vysvětlení v Bibli
vůbec našlo, k tomu je zapotřebí pochopit, že křest Ježíšův v
Jordáně je dalším krokem onoho "zastínění Duchem" a smrt na
kříži opět dalším. Po křtu v Jordáně Ježíš odchází na poušť a
postí se 40 dní také proto, aby ukázal, v čem pokračoval, a co asi
začalo dávno před oním křtem. Byla to naprostá pohlavní
zdrženlivost, která dočasně vyvrcholila v úplnou zdrženlivost i od
běžných fyziologických potřeb. Něco obdobného se děje okolo
smrti na kříži, kdy Ježíš dokonce na tři dny sestupuje do hrobu. To
představuje daleko vyšší stupeň zdrženlivosti, dokonce i od
podvědomé činnosti lidských orgánů. Zřejmě se tu symbolicky
ukazuje vystupňování jedné a téže zdrženlivosti, která začíná
někde u čistoty Mariina života. Jestliže narození Ježíše v Betlémě
a všechno co mu předcházelo, znamená symbolicky první fázi
přerodu, který má prodělat člověk, a smrt na kříži a zmrtvýchvstání
poslední a vrcholnou jeho část, pak se dá říci, že ono "zastínění
Duchem" se projevuje stupňovitě ve všech fázích přerodu. Zvlášť
zřetelně je naznačeno při smrti Ježíšově, kdy Ježíš postupně
ztrácí důvěru svých učedníků, moc konat zázraky a nakonec se
cítí opuštěn od Boha a volá: "Bože, proč jsi mne opustil?" To je
dokonalé zastínění a věru se nedá dokonaleji vyjádřit než právě
tím slovem. Už Panna Maria neví, "jak se to může stát", že porodí
syna bez styku s mužem.
Nás však zajímá praktická, návodná stránka věci. K
"zastínění" nemůže dojít nikdy jinak, než když všechny lidské cíle
jsou překryty vidinou cíle vyššího. Člověk se musí tak dlouho
snažit o přetvoření sebe v dokonalejší bytost, až doroste do chvíle,

kdy se mu zjeví věčný cíl, v první fázi znázorněný narozením Syna
Božího. Dokud člověk nezažije toto vidění věčného cíle, není
trvale přesvědčen o správnosti svého počínání, není trvale
chycen, pořád se jen chytá. Proto je tak důležité vědět, že právě
čistotou života se člověk k onomu vidění disponuje nejsnáze a
hlavně nejjistěji, ba s neomylnou jistotou, zachovává-li kromě
čistoty na mysli věčný cíl. Stává se totiž velmi často, že zamění ve
své horlivosti prostředek - očišťování - za cíl - život věčný, a ustrne
na celoživotním očišťování bez konce. Očista musí mít své
vyústění v poznání a ve stále dokonalejším poznávání věčného
cíle. Poznání, že se v nás musí zrodit Kristus, je začátkem série
kroků, jimiž toto poznání roste. Sv. Pavel správně poznamenává,
že Ježíš v něm roste, až jej celého prostoupí tak, že už platí
Pavlova slova: "Nejsem živ já, ale živ je ve ně Kristus".
Jak se to může stát? Odpověď bude dána trochu zeširoka,
avšak jen v nejnutnější šíři.
Zvířata a lidé mají zázračnou schopnost jednoduchým
pohlavním aktem vyvolat vznik živého tvora. Jsou nositeli
schopností, které zdaleka přesahují jejich míru uvědomělosti.
Dokud jsme nevěděli, jak dochází k oplodnění, dokázali jsme
oplodňovat stejně dobře. Nevíme-li, jak může ve smrtelném těle
vzniknout vědomý věčný život, nic se nestane, resp. toto zrození
proběhne stejně dobře, jako kdybychom byli poučeni. Čeho je
však nutně třeba, aby k něčemu takovému došlo? Jakési vyšší
obdoby pohlavního aktu. Nebudu se pokoušet o nic víc, než abych
popsal onu obdobu pohlavního aktu. Mnoho už bylo napověděno,
avšak ještě více zbývá říci. Poučme se ze samého pohlavního
aktu. Je velmi užitečné, víme-li, že lidský život po všech svých
stránkách je jedinečnou školou pro život věčný. Je v duchu
Ježíšova učení, že kdo se osvědčí v malém, může být pověřen i
větším úkolem. Pohlavní akt vyžaduje daleko větší míru pozornosti
než cokoliv jiného, má-li vést ke vzniku nového života. Je to jeden
z důvodů, proč vede k něčemu tak obdivuhodnému, k založení
nového života. Mluvil-li jsem o velké míře pozornosti, myslel jsem
jí nejen soustředěnost při samotném aktu, nýbrž i čas, který člověk
stráví otáčením se mysli kolem milované nebo milovaného,
všechno "rozjímání" o druhém pohlaví, všechnu myšlenkovou
přípravu k pohlavnímu životu. To všechno dohromady připraví
člověka o mnoho času. Kdyby tento čas nebyl nastávajícímu
pohlavnímu soužití věnován, ani by k němu nedošlo, ani by nebyl
možný.
Zvíře se ve svém pohlavním životě v mnohém liší od
člověka. Nás zajímá jen dvojí: Pokud žije ve volné přírodě a

nadměrně se neživí, neplýtvá pohlavními projevy. Pohlavní soužití
u něho vždycky slouží jen k udržení rodu. Dostane-li se do styku s
člověkem a je překrmováno, začne bujet i jeho pohlavní život.
Přesvědčili jsme se, že při podvýživě v koncentračním táboře u
člověka vlivem nedostatku potravy mizí pohlavní pud. Za druhé se
liší pohlavní život zvířecí od lidského výsledkem. U zvířete vzniká
zvíře, které nikdy nezatouží být něčím jiným, než čím jsou jeho
rodiče. U člověka vzniká člověk s velmi kombinovanými sklony.
Aspoň přechodně, přinejmenším v období puberty, si mladý člověk
o sobě myslí, že je něčím více a je lepší než jeho rodiče. Zde je
důkaz, že aspoň míří dále, než kde jsou jeho předchůdci. Někdy
skončí žalostně nízko, ale to nic nemění na touze dospět dál.
U zvířete jsme svědky toho, že dochází v určitém období k
jakési posedlosti, ke stavu, ve kterém zvíře zapomíná na všechno,
na co dosud tak pečlivě dbalo, i na svou bezpečnost, a míří k
pohlavnímu vybití za každou cenu. Není potom divu, že samotný
pohlavní akt u něho probíhá jako jakýsi druh transu, extáze či
něčeho podobného, kdy všechny jeho síly, celá jeho pozornost je
soustředěna do tohoto aktu a nic jiného pro ně neexistuje. U člověka se děje něco obdobného, proto se někdy rodí děti, které si
jejich původci nepřáli mít. Tam až vede spřádání napřed velmi nevinných, avšak čím dále konkrétnějších snů a nakonec často přemýšlení posedavého charakteru okolo pohlaví a všeho, co s ním
souvisí. K pohlavnímu aktu nebo k jeho náhražce, např. k onanii,
dochází potom zákonitě, člověk se nedá ničím zastrašit ani odradit
od svého utkvělého úmyslu.
Obdobným způsobem dochází i k "neposkvrněnému početí",
jak o něm mluví Nový zákon a jak je zažívá i dnes každý člověk
ubírající se cestou ke zrození Ježíše Krista, tj. věčného života v
sobě. Panna Maria prohlašuje při zvěstování archanděla Gabriela
o sobě: "Já, služka Páně". Jako se zvířata a lidé stávají sluhy, ba
otroky svého pohlavního pudu, a tím se jim daří přivést na svět
potomstvo, podobně i člověk, který se tak zaujme myšlenkou na
věčný život, že se v něm stane nadevše převažujícím cílem,
neomylně dospívá k početí tohoto života, k jeho zrození a růstu,
ale s tím rozdílem oproti pohlavní posedlosti, že hledá-li věčný
život, vše ostatní je mu přidáno kdežto hledá-li někdo pohlavní
vybití, vše ostatní je mu odňato. Tak se ukazuje, že pohlavní touhy
a veškeré touhy jiného druhu, kromě té nejvyšší po věčném životě,
nebyly ničím jiným než průpravnou školou pro touhu nejvyšší, po
věčnosti. Proto při splnění tužeb nižších musí být člověku vzaty
veškeré iluze a skvělé představy o tom, k čemu míří, a to buď
najednou nebo postupně, kdežto při splnění tužby po věčném

životě člověk není nasycen - až na případy, kdy si předstíral tuto
touhu - nýbrž stále více touží. I to je pochopitelné, protože
uskutečňuje něco nekonečně velkého, k čemu se dá stále přibližovat a co se nedá nikdy úplně dosáhnout. V tomto dosahování,
vůbec i na nižší úrovni a v jiných případech, je právě největší
krása, tam čeká člověka vždycky nejvíc a nejkrásnějších objevů.
Mám za to, že po tomto výkladu i člověk, který nikdy nepoznal, co je to poznání na cestě dosahování věčného života, dovede
si představit, co je narůstání Krista, věčného života v člověku.
Přesně tak, jak praví Ježíš ve svých podobenstvích o království
Božím. Něco malého, nepatrného, menšího než cokoliv jiného, se
v člověku usadí a rozroste se ve velký strom, v němž i jiní
nacházejí stín a ochranu.
Je snad také zřejmo, proč čistý život, ve smyslu odříkání se
pohlavního vybití v tom nejširším slova smyslu, velmi napomáhá k
nalezení věčného života. Pohlavní pud, který míří ke svému vybití,
je tak mocný, že maří zásadu, bez které lze sotva něco zmoci na
cestě za věčným životem, zásadu "hledejte nejprve království
Boží". Člověk hledající nejprve pohlavní soužití není tak dlouho
schopen nalézt věčný život, pokud touha po onom vyžití je silnější
než touha po věčném životě. Zkušenosti nám napovídají, že touha
po věčném životě se dá výtečně a nejlepším způsobem střádat
pohlavním odříkáním, ale prosím, zase odříkáním v tom nejširším
slova smyslu, tj. i příslušných myšlenek, a právě především jich.
Každý, kdo si takto počíná, zjistí, že původně malá touha se
rozroste do velkého a stále lépe fundovaného toužení, tj. stále
dokonaleji dokumentovaného důkazy, že někde na druhé straně,
ač nevíme ještě kde, je tato touha přijímána a vysoce oceňována.
Rady se střádáním pohlavní síly však nutno brát s mnohými
výhradami, které zde musí být uvedeny. Protože jde jak při
pohlavním životě, tak při mnoha jiných činnostech o zaujatost, o
zaujetí, s jakým se tomu či onomu věnujeme, a na míře této
zaujatosti je závislá intenzita příslušného projevu, musíme
především vycházet ze znalosti sama sebe. Ideální by bylo, kdyby
se člověk dokázal ještě před pohlavní dospělostí silně zaujmout
něčím jiným než pohlavním životem. To by se dalo dokázat v
některých případech výchovou, částečně sebevýchovou.
Obyčejně však člověk před pohlavním zráním nedozrává ani k
trvalému a intenzivnímu zájmu o nějaké umění, řemeslo,
zušlechťující zálibu, vědecký obor apod. Kde však takové zájmy
jsou, můžeme mluvit o slibném začátku cesty do věčnosti, protože
u takových lidí nikdy nedojde k tomu, aby je plně uspokojoval
pohlavní život, a to v tom smyslu, že by jim diktoval způsob života

a nutnost pravidelného pohlavního vybití. To platí i o dospělých
lidech, o některých vědcích a některých umělcích.
Zde asi namítnete, že mluvím proti duchu Ježíšova učení.
Vždyť řekl, že nepřišel, aby léčil zdravé, nýbrž nemocné. Vždyť
ukázal na případě Maří Magdaleny, cizoložné ženy u studny a
Samaritánky, ženy pěti mužů, že přebujelý pohlavní život nestojí v
cestě do věčnosti.
Námitka by měla své opodstatnění, kdyby nezaměňovala
část učení Ježíšova za celek. Té chyby se nesmíme nikdy
dopustit. Nesmíme škrtnout z jeho učení ani ony tři ženy, ani jeho
čistý život, jeho oddanost rodičům v mládí, jeho čtyřicetidenní půst
po křtu v Jordáně, jeho trápení před vstupem na kříž a umírání na
něm. K tomu musíme přičíst jeho moudrost, jeho smysl pro radost.
Vždyť na místo svého prvního zázraku v Káni Galilejské nebyl
pozván, aby tam učinil zázrak. Byl tam pozván se všemi svými
učedníky jen proto, aby se se svatebčany radoval. A přece tam
učinil zázrak. Asi nezván chodil i mezi pijany, takže ho podezřívali,
že je jedním z nich. Jen v celkovém pohledu na jeho život a učení
je námitka přijatelná. Nikde nečteme, že by byl řekl: "Hřeš dále",
nýbrž vždycky: "Nehřeš více". Jednou odpustil chromému hříchy,
ale ponechal ho chromého, řka, že učinil více, než kdyby ho byl
uzdravil z neduhu. Potom teprve uzdravil neduh, aby ukázal, že činí více než zázrak uzdravení, když odpouští hříchy. Otázka v námitce je tedy špatně položena, proti duchu Ježíšova učení. Měla
by znít: "Nevnuká se snad myšlenka, že někdy lze velkého
hříšníka snáze zachránit pro věčný život, než hříšníka malého
nebo člověka, který si o sobě myslí, že jedná dobře." A tady
musím přiznat, že někdy lze těžko hnout s člověkem, kterému se
musí málo odpustit. Právě toto vysvětlil Ježíš při obrácení Maří
Magdaleny. Když se farizeové pohoršovali nad tím, že se ujímá
velké hříšnice, pravil, že dlužník, kterému věřitel více odpustil, má
za to svého věřitele raději než malý dlužník, kterému bylo málo
odpuštěno. V podobenství o pozvání na svatbu, kterou mínil své
zvaní k věčnému životu, Ježíš ukazuje, že odmítli přijít ti, kteří byli
původně pozváni, a proto byli sezváni po cestách a křižovatkách
chromí. Všichni zasedli, ale všichni, až na jednoho, se oděli
svatebním rouchem, dříve než se pustili do hodování. Toho jednoho, neoděného do svatebního šatu, pak pán domu vyhnal s
podotknutím, jak si mohl dovolit vejít bez svatebního šatu. Tím
Ježíš ukázal na pravou a minimální míru připravenosti a zdůvodnil,
proč se mohl stýkat s opilci a žráči a mezi nimi hledat své
následovníky. Musel v nich vzbudit touhu po pokání, upřímnou
touhu po nápravě.

Zastavme se ještě jednou u právě zmíněných dvou svateb.
Jednu pořádali lidé a pozvali k ní Ježíše, a on vzal s sebou své
učedníky, aby je naučil věřit. To je radost z lidských pramenů.
Jestliže k radostem svého života přizveme Ježíše, neprovede sice
očistu, ale nechceme žít bez Ježíše, bez ohledu na věčnost, pak
může věčnost (Ježíš) provést jen zázrak, že promění lidské radosti na hodnotnější. Tomu se v mystické theologii říká udělení darů,
aniž by si je lidé zasloužili. Vidíme však, že i ty si musí člověk
aspoň z malé části zasloužit tím, že pozve Ježíše. Kdo však
nepřistoupí k dokonalejší očistě, ustrne u těch charismat, a kdyby
jimi byly i extáze, nedostal by se až k vědomému trvalému soužití
s věčností. Jestliže však člověk vyhoví žádosti věčnosti (v
podobenství je to hostitel, pořadatel svatby) a zúčastní se radostí,
které při svatbě jím pořádané nabízí, musí se přinejmenším přiodít
svatebním šatem. Nezáleží na tom, jak byl předtím nedokonalý
(byl chromý), nýbrž zda neodmítne a přioděje se svátečně. Šat
svatební kromě jiného velmi výstižně označuje přechod aspoň
chvilkový ze všednosti do svátečnosti. Příkladem je Maří Magdalena. Zahodila svůj dosavadní šat, tj. vzdala se dosavadního
způsobu života, hořce litovala toho, jak žila a předsevzala si žít
čistě. To byl její způsob, jakým oblékla svatební šat, a proto
nebyla Ježíšem odmítnuta. To ovšem nebyl konec cesty, ale
správný začátek; tou chvílí se v ní narodil Ježíš Kristus, nebo v ní
počal růst. Řekli jsme si už dříve, že Ježíš od nás chce řadu
rozhodnutí. První z nich je, že máme chtít v sobě uskutečnit život
věčný. Rozhodneme-li se k tomu bez nastoupení čistého života,
dospějeme jen k zázraku v Káni Galilejské. Naše radosti se
zjemní, a naučíme se rozlišovat mezi dobrým a lepším, a
nabudeme sílu přidržovat se stále větších dober. Tím bude
charakterizována naše další cesta. Zatížíme-li však misku vah, na
níž je naše rozhodnutí vejít do věčného života, ještě čistotou
života, pozdvihneme na druhé misce z prachu zapomnění věčný
život, počneme a zrodíme Ježíše Krista. A trvá-li naše rozhodnutí i
naše čistota, dospějeme až ke křtu v Jordánu, ke kříži, ke
zmrtvýchvstání a k nanebevzetí. Ještě jinými slovy: Řekli jsme si,
že se především musíme naučit správně chtít. Avšak toto chtění
se na každém stupni vývoje má ubírat dvojím směrem. Má mířit k
cíli, který jsme si vybrali, a zároveň má mířit k prostředkům, jimiž
lze cíle dosáhnout. Čím dokonaleji odpovídá vůle dospět cíle vůlí
použít všech vhodných prostředků k jeho dosažení, tím větší je
naděje, že se dostaneme přes dosažený stupeň dále. V tomto
smyslu je třeba chápat ponaučení: Pozveme-li Ježíše ke svým
radostem, tj. ke své vůli žít klidně na tomto světě, můžeme získat
jen občas větší a lepší radost, a tak se postupně naučit vybírat a

přehodnocovat i radosti tohoto světa, najít z nich cestu dále do
věčnosti. Chceme-li však začít být jinými, lepšími lidmi, aby naše
jednání a myšlení odpovídalo vznešenosti našeho cíle, oblékáme
svatební roucho, tj. zjednáváme podmínky, za nichž se můžeme
stát vědomými podílníky na věčném životě (můžeme dlít na svatbě
s Ježíšem). Jednou z pravých známek, že jsme učinili toto druhé,
je, že přestáváme mít ony obavy, kterými jsou zmítáni ať právem
či neprávem ostatní lidé, zda to neb ono se podaří, zda budou
schopni toho či onoho. Tohle Ježíš pěkně ukázal za bouře na
jezeře Genezaretském, když se plavil s učedníky a spal. Dostali
strach, že utonou, dříve než se probudí. Probudili Ježíše a ten je
napomenul pro jejich malověrnost, ale bouři utišil. Čili, i když
zpočátku máme dojem, a to dost dlouho, že Ježíš vedle nás spí,
že nejedná, že nestojí po našem boku, máme se snažit zbavit se
strachu tím, že jakmile se nás zmocní, místo abychom se jím
zabývali, považujeme tento stav za skvělou příležitost, při které
máme více důvodů než jindy obracet se k Ježíši. Můžeme si říci:
"To je strach jen na povrchu mé mysli, kam až sahá pochopení
jeho kořenů, ale uvnitř je to volání věčnosti, která mne zve, abych
se úžeji přimknul k ní. Ježíši, ty přede mnou, já za tebou, to je
správné rozhodnutí ve chvíli nebezpečí a strachu." Na cestě do
věčnosti má člověk často co dělat se strachem, a dokonce s
takovým, který si nedovede vysvětlit, proč tu je a z čeho vznikl.
Netuší, že je způsoben tím, že se ubírá po zcela nových cestách,
po nichž ještě předtím nešel. Je to strach z neznámé cesty, ze
vstupu do neznáma, který se konkretizuje v irracionálním pocitu
strachu. Co bylo řečeno o nové cestě, je podobenství. Novou
cestou míním nejen nový způsob jednání a myšlení - tyto prvky
můžeme navodit vědomě a víme o nich, že jsou nové - nýbrž i
nový způsob vedení, které vědomě nenavozujeme, o němž
bychom za dané míry porozumění byli ochotni říci, že za ně
nemůžeme, že nepochází z nás, nýbrž z nějaké vyšší režie. Ve
skutečnosti s novým způsobem myšlení a jednání se dostaneme
do nových situací a taktéž k novým prostředkům, vedoucím nejen
k dalšímu pokroku, ale též nabízejícím se, aby byly použity. Než
pochopíme, o jaké prostředky jde a než se jich chopíme a vědomě
a soustavně jich začneme používat, vždycky projdeme obdobím
nejistot. Dosavadní nám nevyhovuje, novému ještě nerozumíme a
neumíme toho použít.
Ještě bych rád vyslovil aspoň jednu poučku, které se budu
stále přidržovat při výkladu Ježíšova symbolického života. Nižší
vývojový stupeň se dá vysvětlovat a pochopit vyšším stupněm
vývoje a naopak, aspoň do určité míry, vyšší stupeň vývoje se dá
pochopit i z nižšího stupně, protože vývoj jako celek se ubírá

kupředu jakoby ve stejných spirálách vzhůru. Proto vyšší stupeň
chápání nevzdaluje člověka od běžných, zcela přízemních
záležitostí, nýbrž mu poskytuje jedinečný vhled do jejich pozadí.
Tak si vysvětlujeme, proč se Ježíš stýkal se světskými lidmi a
nikdy je nepřehlížel a neopomíjel. Věděl, že si počínají svým
způsobem obdobně jako děti. Ty si hrají pro hru, pro svou zábavu.
Nemají tušení, že se učí činnosti dospělých a že by nedospěly,
kdyby si napřed nevyhrály. Stejný smysl mají u zvířat souboje
mláďat. Jak moudře jim přihlížejí dospělí zvířecí jedinci a zakročují
jen tehdy, když se dostanou do nebezpečných fází boje. Zrovna
tak se díval Ježíš ze stanoviska svého poznání na počínání lidí,
pokud nemařili duchovní vzestup jiných, jako např. farizeové.
Věděl, že je nutné, aby si hráli a tvářili se při tom velmi vážně,
netušíce, že nabírají zkušenosti pro dobývání věčnosti.
Okolo narození Ježíše se událo ještě několik důležitých věcí,
z nichž některé nám vydatně pomáhají k pochopení způsobu narození věčného života v člověku.
První z těchto událostí bylo sčítání lidu, ze kterého se každý
musel odebrat do obce svého původu. Josef jako právoplatný
manžel Mariin se tehdy odebral do Betléma, malého judského
městečka, o němž se praví ústy proroka: "Betléme, Betléme, nejsi
nejmenší mezi městy judskými, neboť z tebe vyjde vůdce, který
bude vládnout mému lidu izraelskému." (Mat. I, 6).
Jenže Josef už dávno předtím v Betlémě nebydlel, neměl se
ke komu uchýlit se svou manželkou Marií, která právě měla
porodit. To je okolnost velmi důležitá. Vykládá se nám tu událost,
která je na vyšší úrovni vyjádřena Ježíšovými slovy: "Syn člověka
nemá, kam by hlavy sklonil." Dávno před tím, než se tato věta
uskuteční, je napřed simulována, napodobována událostmi. A
protože nás Ježíš nabádá k následování, má nás také k simulaci,
napodobování skutečnosti, která ještě nenastala, avšak nemohla
by nastat, kdyby napřed nebyla napodobena tak, jako by se už
stala. V tomto smyslu je celý Ježíšův život simulací, ideálním
vypodobením celého duchovního postupu běžného člověka, pokud
se míní rodit ve věčném světě, dříve než fyzicky zemře. Ježíš
ještě než se narodí, nemá, kam by se v nás uchýlil. Kdyby měl v
nás pro sebe místo, dávno by se v nás narodil. Místo mu musíme
v sobě vyhradit, a jakmile to učiníme za tím účelem, aby se v nás
narodil, ihned se rodí. Událostí narození Ježíše v Betlémě je
jedinečně popsáno, za jakých okolností a jak a kdo a jakými
prostředky v sobě může uvolnit místo pro věčnost mající se zrodit
v jeho vědomí.

Jsou tu dvě od sebe se lišící věci, které při zrození Ježíšově
hrají nejvýznamnější roli. Zevní okolnosti, symbolicky sčítání lidu,
které přivádějí Pannu Marii právě do Betléma, odkud nepocházela
ona, nýbrž Josef. A potom prostředí samo se všemi bližšími
pomocníky pomáhajícími Ježíšovu zrození.
Napřed dešifrujeme ony zevní okolnosti.
Sčítání lidu nařídil neomezený vládce země, a tím byl v
Palestině v té době římský císař Augustus (31 př. Kr. - 14 po Kr.),
nikoliv židovský král Herodes. Ten byl jedním z jeho poddaných.
Proto vůle císařova je symbolem vůle Boží, záměru věčnosti, faktu
platícího objektivně, že totéž zrození vědomí o věčnosti se může
uskutečnit jen tam, kde se zrodil Josef, který při svém narození
člověka na tomto světě představuje neosvícený rozum, který se
začíná rodit po narození člověka na tomto světě. Zde se totiž jinými slovy a symboly vykládají požadavky Ježíšovy: "Nenarodíš-li se
znovu, nevejdeš do království nebeského" a pak "nebudete-li jako
jeden z maličkých těchto, nevejdete do království Božího."
Co potom znamená, že se Ježíš může narodit jen na tom
místě, kde vznikl náš rozum? Vzhledem ke komplexnosti symbolu,
bylo by nesprávné, kdybychom místo narození Josefova vykládali
jen jako místo, tj. že je jí míněno lidské tělo, ve kterém vzniká
rozum. Není to výklad nesprávný, ale není úplný. Naučíme se
poznávat, že po stránce tělesné je dokonale a beze zbytku
vysvětlen stájí a celým nejbližším prostředím zrodu. Vzdálenými,
širšími podmínkami, jako je nařízení Augustovo, aby se každý
odebral do místa rodiště, kde se bude hlásit ke sčítání, rozumí se
obecně platné podmínky zrodu věčného vědomí. A takovou
nejdůležitější, obecně platnou podmínkou, z níž není vyhnutí, bez
jejíhož splnění nemůže dojít ke zmíněnému zrození, je vrátit se v
sobě, v duchu, v mysli, nikoli místně, ke zrodu rozumu. Rozum se
začíná rozvíjet od okamžiku narození člověka. Smysly přenášejí
záznamy o tom, co viděly, slyšely, hmataly, čichaly a chutnaly, do
mozkové kůry a tam se už činností rozumu pospojují v jednotný
obraz o tomto světě, do něhož je možno pronikat nazpět zase
pomocí smyslů, ale už koordinovaných ve své činnosti rozumem.
Je na bíledni, že rozum nás spojil s tímto pozemským světem,
protože měl k dispozici podněty z něho donesené k němu smysly.
Má-li nás rozum spojit s jiným, věčným světem, musí mít k tomu
odtamtud rovněž podněty. Nemůže je však získat, protože je pln
podnětů ze zevního, okolního, pomíjejícího světa. Vyprázdníme-li
svou mysl od veškerých smyslových dojmů z tohoto světa,
ocitneme se ve stavu, který jsme si nazvali zrodem rozumu. Jen
při takovém vyprázdnění je rozum schopen vnímat něco jiného,

než co vnímal dosud, protože jeho kapacita je omezená. Jak jen
se do něho dostanou podněty z věčného světa? Proč se do něho
nedostaly hned po narození? Po narození se do něho nemohly
dostat proto, že nebyl schopen výběru, nýbrž bral, co se mu
předkládalo. Během života se však člověk naučil vybírat, a tato
schopnost volby, kterou neměl při narození, mu zůstane, i když se
vyprázdní ode všech smyslových podnětů. Ježíš by řekl: "Osvědčil
se v malém, proto mu může být poskytnuta možnost osvědčit se
ve velkém". Řekl Samaritánce u studny (zkráceno): "Kdybys chtěla
mít život věčný, poskytl bych ti jej." Narození Mesiáše si vzdáleně
už po staletí přál celý židovský národ, blízce si je přála Panna
Maria. Přál si je i sv. Josef, tentokrát už nejen narozený v
Betlémě, nýbrž poučený zjevením andělským o tom, co se má
stát, tedy rozum osvícený. Můžeme svůj rozum považovat za osvícený, považujeme-li za správné hledat věčný život? Musíme si
přiznat, podle symbolického vysvětlení v Bibli, že být osvícen je
více než být poučen. Učedníci Ježíšovi byli jistě svým mistrem
poučeni o tom, co se s ním má stát; jak se však začaly tyto věci
uskutečňovat, převážná většina z nich byla přestrašena. Rozutekl
se, jeden zradil úplně, druhý zapřel. Janův rozum byl osvícen jeho
láskou k Ježíši, proto ani neutekl ani nezapřel. Takhle si
vysvětlujeme nižší stupeň událostí, které nastávají okolo narození
Ježíše, vyšším stupněm událostí, které nastávají okolo smrti a
zmrtvýchvstání Ježíše. Pomozme si ještě obdobou na nižším
stupni než je narození Ježíše, obdobou toho, co u zvířat je dravou
hrou mláďat, u dětí hrou, která je plně zaujímá, a u dospělých
třeba výuční dobou, studiem. Studuje-li někdo lékařství, může je
stejně dobře vystudovat, má-li jen studijní schopnost, a možná
ještě lépe než ten, kdo nemá tolik, studijních schopností, ale přeje
si zachraňovat lidské životy. Obdobně je tomu při dosahování
věčného života. Kdo si jej přeje mít jen pro sebe, je-li věřící, pro
svou spásu, je-li nevěřící, jen proto, aby se přesvědčil, že existuje
něco širšího než lidský život, může dosáhnout zrození věčného
vědomí, a zachová-li další podmínky růstu, může dojít až k velmi
vznešené zkušenosti, k prožití svého původu ve věčném životě,
což je v Ježíšově životě křest v Jordánu, ale pak musí učinit
definitivní rozhodnutí. Chce-li jít dál jen kvůli sobě, padne, kdežto
chce-li zachraňovat životy lidí, může jít dále. V Ježíšově životě je
tento mezník, k němuž se dá dojít s určitou mírou sebelásky,
označen pokušením Ježíše Satanem na poušti po křtu v Jordáně.
Kdyby byl Ježíš hledal sebeméně osobní prospěch jakéhokoli
druhu, nebyl by prošel touto zkouškou. Toho si musím být vědom i
já jako vykladač Ježíšova života. Nyní ještě píši pro všechny, kdo
třeba nestojí o nic jiného, než se poučit a přesvědčit o věčném

životě. Mírou požadavků se liší každý nižší stupeň od vyššího,
jinak se dá jeden vykládat druhým. Kdo však splní požadavky
nižšího stupně, moc se bude divit, že se u vyššího stupně zastavil
a nemůže pomocí dosavadních prostředků učinit ani krok dále.
Vždycky je třeba přidat především dvojí: další míry odosobnění a
větší šíře lásky. Vždyť na určitém stupni vývoje, symbolicky po křtu
v Jordáně, se má zařadit mezi jediné skutečné zachránce lidských
životů. O lékaři se praví, že zachraňuje lidské životy. Je to však
skutečná záchrana lidských životů, když je jenom prodlužuje, ale
musí bezmocně přihlížet k tomu, že přece jen každý člověk
zemře? Kdežto člověk, který projde křtem v Jordánu a potom
pokušením na poušti, stává se opravdovým zachráncem všech,
kteří ho chtějí následovat. Může jen ukázat cestu k vědomému
věčnému životu, ačkoliv i pak je omezen ve svých možnostech.
Ježíš Kristus to pěkně vyjádřil slovy, že teprve až bude povýšen
na kříži, potáhne k sobě všechny. Vraťme se však po tomto velmi
užitečném odbočení k narození Ježíše v Betlémě. Začíná nám být
snad jasno, že osvícení má své stupně, každý stupeň stačí pro
dosažení něčeho jiného a nebo něčeho dalšího.
Začali jsme s výkladem o osvíceném rozumu, jejž
reprezentuje Josef po události, o které se píše v evangeliu sv.
Matouše (I, 18 - 21) takto:
"Narození Ježíše Krista se stalo takto: Jeho matka Marie
byla zasnoubena Josefovi, a dříve než se sešli, shledala, že je
těhotná z Ducha svatého. Poněvadž Josef, její muž, byl
spravedlivý a nechtěl ji vydati pohaně, zamýšlel ji tajně propustit.
Ale když o tom uvažoval, hle, zjevil se mu anděl Páně a řekl mu:
"Josefe, synu Davidův, neboj se vzít k sobě Marii, svou manželku,
neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí pak syna a
dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od jeho hříchů."
Vidíme na první pohled, že s Josefem se dělo před
narozením Ježíšovým něco obdobného jako s Pannou Marií. I jí
se zjevuje anděl, arci v bdělém stavu, nikoli ve snu, tedy na
vyšším stupni bdělosti, avšak dává jí obdobnou zprávu jako
Josefovi. Abychom vůbec mohli pochopit další výklad, je zapotřebí
si zapamatovat poučku o snu, kterou dobře znají psychologové.
Ve snu dochází k rozdělení lidského já. Všechny bytosti
vystupující ve snu, jsou svým způsobem složkami jednoho
jediného lidského já, jedné jediné mysli a s ním spojeného
podvědomí. Lidské já je rozkládá, rozporné jeho části spolu třeba
ve snu urputně bojují, zatím nejde o nikoho jiného, než o jediného
člověka, který právě ten sen zažívá. Často ve snu dochází k
řešení, které je v člověku už dávno připraveno, nebo které je

žádoucí, a jistým způsobem se upravuje cesta k uskutečnění
různých předsevzetí, která se ještě dlouho nebudou moc ve
skutečnosti realizovat, protože vedoucí složka osobnosti, třeba
rozum (Josef) nebo cit (jedna složka Panny Marie) nejsou
přesvědčeny a nakloněny k určitému řešení, jsou ve vzájemném
rozporu. Ve snu se tento rozpor může mnohem dříve vyhrotit nebo
rozřešit než v bdělém stavu, protože se v něm lidská bytost
rozložila na složky, takže žádná z nich už nehraje tutéž suverénní
úlohu, jako v bdělém stavu. Kdo porozumí této snové hře složek
lidského já, může podle snu "věštit", co se v budoucnosti stane s
člověkem, který měl sen. Pozná totiž, která ze složek začíná
nabývat převahy a může z toho právem předpokládat, že někdy v
budoucnosti její snová úloha se uskuteční.
Děj Ježíšova života můžeme právem pokládat za složený z
částí lidské osobnosti, protože pochopíme-li význam jednotlivých
částí, nacházíme na každém stupni svého vývoje za hranicemi
pouhého lidství v takovémto výkladu ucelený, rozumný, svými
účinky snadno kontrolovatelný program. Bylo by také velmi
nerozumné, kdybychom předpokládali, že Ježíš nechtěl svým
životem poskytnout příklad postupu na cestě do vědomě zažívané
věčnosti. V hrubých rysech byl zde podaný výklad znám od
začátku křesťanství, mnohdy však jen v některých částech, nikoliv
jako celek. Čemu se nerozumělo, o tom se prostě mlčelo. Tímto
způsobem se nedá dále pokračovat. Je už delší dobu patrno, že
duchovní život křesťanů stagnuje. Nových podnětů se mu může
dostat zase jen lepším, dokonalejším a úplnějším uskutečněním
příkladu Ježíšova. Připomeňme si, že Ježíš Kristus předpověděl,
že jeho následovníci vykonají více než on. Jak se tento jeho
požadavek může splnit? Jedině tím, že za milost, kterou on
zprostředkoval, se získá větší milost atd.
Ježíš zažíval zkušenostně, že není oddělenou bytostí od
ostatních lidí, proto mohl říci: "Cokoliv učiníte nejmenšímu z bratří
mých, mně jste učinili". Proto jeho život byl vědoměji než náš
složen ze života všech, se kterými tehdy žil, nejvíce však ze života
těch, kteří se přímo podíleli na ději jeho života. Život prožívaný v
čase a prostoru, tedy dějem a místem, nepovažoval za celý život,
nýbrž jen za tak nepatrný zlomek a odštěpek věčného života, že
ho neváhal nazvat podobným smrti. (Nechť ať mrtví pochovávají
mrtvé). Tento zlomkovitý život by vůbec nemohl probíhat v času a
prostoru, kdyby nebyl sám v sobě rozložen a rozdělen na své
komponenty. Pomocí tohoto rozkladu se dostanou jednotlivé jeho
složky do protikladu a pomocí protikladných dvojic se může zase
nastoupit cesta zpět do věčnosti, naruší-li se rovnováha mezi

členy některého důležitého páru dvojic. Tuto cestu Ježíš ukazoval.
Řekl-li: "Mé království není z tohoto světa", prozradil, že žil
vědomě věčným životem, do něhož zval ostatní lidi. Život, který
žijeme, je na poloviční cestě mezi snem a skutečností, kterou
zažíval Ježíš. Rozklad věčnosti se sice v bdělém stavu
nedovršuje, nýbrž dokončuje se až ve snu, ale zato se dá pochopit
pomocí pomíjejícího života jak sen, tak i nadživotní skutečnost. A
protože lidský život Ježíšův vytváří úplný most mezi
časoprostorem a věčností, naskýtá se nám skvělá příležitost
vidění věčných cílů skrze jednotlivé prvky cesty.
Andělské zjevení ve snu Josefově má ještě jeden
všeobecně platný význam, obdobný význam jako rozklad hmoty
zářením. Při rozkladu života v sen se uvolňuje energie, která by
jinak zůstala nevyužita, a tuto energii vstřebává snící jedinec. Už
při normálním bdělém stavu vzniká energie vlivem ustavičného
rozkladu věčnosti na její složky. Protože se však rozklad v bdělém
stavu nedovršuje, vzniká energie menší než ve snu. Mohli bychom
přirovnat vznik energie v bdělém stavu k uvolňování tepla při
spalování uhlí, zatímco vzniká daleko větší energie tím, že se
substance přivedená k rozkladu rozloží asi jako při atomovém
výbuchu. Při něm by se pochopitelně uvolnilo daleko více energie
než spálením. Také význam Josefova snu byl především v síle, jíž
se mu v něm dostalo, aby se ujal Panny Marie. Těžko říci, že by
úkol kohokoliv z nás byl lehčí než Josefův, kdybychom chtěli
přivolit, aby se v nás zrodila věčnost, která lidsky není naše. Víme,
že Josef nebyl otcem Ježíšovým. Jestliže bychom však pojali
úmysl hledat především věčný život, začali bychom napřed ve snu,
pak i v bdělém stavu pronikat do řádu milosti, ze které by se
začala uvolňovat síla potřebná pro další vzestup. Nezapomeňme,
že sen o andělu se zdál spravedlivému Josefovi. Sen nám
přinese posilu jen z té oblasti, do které míříme. Sny lidí bez cíle
nepřinášejí žádnou posilu, protože síly, jež se při nich uvolňují,
nemají cíle, do kterého by vyústily. Smyslné sny nás vedou k
uskutečnění smyslných cílů, sny o technice k nalezení nějakého
technického řešení.
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Narození Páně
Zjevení andělské, o němž věříme že pochází přímo z
věčnosti, nás uschopňuje k plnění věčných úkolů. Nikomu se ve
snu nejeví technické řešení, kdo v ně nevěří. Podobně se nikomu
ve snu nezjeví anděl v lidské podobě, kdo nevěří, že má lidskou
podobu že je poslem Božím.
Z toho jednoduchého důvodu se nám andělé v lidské
podobě nezjevují. Z tak jednoduchého důvodu se dnes andělé
nezjevují vůbec. Kdo by si dnes myslel, že lidská podoba by byla
účelná ve světě, kde se nejí a následkem toho není třeba lidského
nebo zvířecího těla se všemi orgány zařízenými k asimilaci
potravy atd.? Tušíte snad, že na zjevení andělském není nic
zázračného. Jeho podoba odpovídá přesně lidské ideální
představě o takové bytosti, proto mnohokrát převyšuje lidskou
krásu a lidskou vznešenost. V jeho zjevu je mnohem větší síla,
než jakou bychom dovedli svou vůlí vzbudit, protože se objevuje
ve chvíli, kdy velmi příznivě probíhá rozklad prvků dočasného
života, dočasných myšlenek a citů.
Příznivě v tom smyslu, že člověk má před sebou jasný cíl,
kam těmito nově uvolněnými silami míří. Odpovídá-li tomu jeho víra, tyto síly se zosobňují například ve formě anděla. Forma však
není rozhodující. Pravý význam tkví v podstatě takového zjevu, v
jeho původu, v soustředění sil, jakého by člověk třeba zatím nebyl
v bdělém stavu vůbec schopen, zvláště proto, že by neměl po ruce
úplný rozklad sil a odpad při něm vznikající.
Podobně se dá vysvětlit, proč se např. sv. Bernadetě v
Lourdech zjevila Panna Maria jako neposkvrněná dívka, sv.

Antonínovi Ježíš Kristus dokonce jako dítě. Oba v těchto zjevech
našli řešení, které v běžném, neextatickém stavu, by byli nejen
nenalezli, ale k jehož provedení by nebyli měli sílu. V extasích
všeho druhu vzniká daleko větší energie než ve snech, a to ze
stejných důvodů jako ve snech. Panna Maria byla svou extasí, při
níž slyšela archanděla Gabriela, přivedena k víře, které by nebyla
jinak bývala schopna. Je to jeden z důkazů, že velká víra není
založena jen na přesvědčení, nýbrž na zkušenostech, třebaže
nepřímých. Panna Maria ani nevěděla, jak se může stát, že porodí
syna, když muže nepoznává, ale přesto uvěřila silou onoho
zjevení. Byl tu důkaz silnější než přímá zkušenost.
Extáze všeho druhu, jak náboženské, tak nenáboženská,
způsobují vysoký odpad sil, který je někdy pociťován i fyzicky,
jindy se jeví světelně. Pokud se týká samotných zjevení andělům,
v dobách, kdy se všechno výše nad člověkem personifikuje a
pojímá lidsky, projevují se nadlidské sféry osobně, a to ne proto,
že by tam žily bytosti podobné člověku, nýbrž proto, že toho má
člověk zapotřebí. Lidskou podobu silám spojujícím člověka s
věčností, někdy i věčnému životu samotnému, dává člověk sám,
ona není těmto silám vlastní. Tyto inteligentní síly mohou na sebe
vzít lidskou podobu podle přání a schopností člověka.
Jakmile se člověk sám dostatečně odosobní, pozbývají tyto
síly lidskou podobu. Člověk se přesvědčuje, že jim ji sám vnutil.
Podobně je tomu s řečí. Na vyšších úrovních není třeba se stýkat
pomocí řeči. Jakmile člověk v sobě uskuteční chápání beze slov,
dostaví se i předávání poznatků pomocí jejich obsahu. Pak však
beztak musí najít nějakou slovní interpretaci, aby jeho poznatek
byl srozumitelný i jiným lidem.
Než učiníme další krok, shrňme si dosavadní poznatky:
Jak v případě Josefově, tak i v případě Mariině vidíme, že
učinili správné rozhodnutí, jímž umožnili narození Ježíše. Později
uvidíme, že bylo třeba učinit další rozhodnutí, aby dítě zůstalo na
živu. V oněch dvou rozhodnutích, i v dalších, vždycky zakročoval
anděl. Bez jeho rady a zásahu by se byli buď vůbec nerozhodli,
nebo by se byli rozhodli chybně, čímž by byli zmařili narození
Ježíše. Řeknete si možná: "Mně se žádný anděl nezjeví, a proto
nebudu moci v sobě zrodit věčnost." Při takového resignaci vám
uniklo několik věcí:
1. Věčnost může pocházet zase jen z věčnosti, nikoliv z
našeho pomíjejícího já. Proto starost o to, "jak se to může stát"
ponechme zase věčnosti, se kterou zatím nejsme v přímém styku.

2. Po cestě narození věčnosti v člověku nejdeme první. Po
Panně Marii šlo touto cestou mnoho jiných, z nichž ti, o nichž
víme, zvítězili. Ti všichni nám svým životem potvrzují, že stačí
spolehnout se na sliby Ježíšovy, učinit uvědomělé rozhodnutí, že
svolíme k tomu, aby se v nás zrodila věčnost, a zavést přípravu,
upravit prostředí pro takové zrození, tj. žít spravedlivým (Josef) a
čistým (Marie) životem.
3. Nestane-li se nám spravedlivý nebo čistý život cílem,
nýbrž zůstane-li prostředkem k nalezení věčného života,
neučiníme-li si nikdy z prostředku modlu a nezačneme-li se jí
nikdy klanět, pak nastane záhy situace, která nebude pouhým
andělským zjevením. Každý krok, každá bytost, každá situace
nám budou hlasitě oznamovat, co máme činit. Zkrátka o informace
nebude nikdy nouze. Na tomto vedení, které se neomylně
dostavuje u lidí dobré vůle, je nejzajímavější ten poznatek, že život
všech lidí je předehrou k věčnému životu, že všichni jsou vedeni,
jenže lidé ve své převážné většině jsou slepí a hluší, ačkoliv mají
oči a uši. Těm chybí jen vysvětlení toho, co s nimi děje, a toto
vysvětlení jim chybí jen proto, že by se podle něho beztak
nezařídili. Mají své modly, kterým se klaní, a jsou přitom nevinní,
"neboť nevědí, co činí". Jít se zavázanýma očima, to je cesta
široká, která nevede dále než k předehře věčného života. Je to
cesta, o níž mluvil Ježíš jako o cestě široké, která vede k
zatracení.
Kdo se nepřesvědčil o tom, jaké zdánlivě zázračné změny
se začnou dít s člověkem, kterému se pozemský život stal
prostředkem k nalezení věčného života, ten už patrně může
pochopit, co je to dostávat milost za milost. Kdyby se v člověku
nevynesly a nedostaly na povrch síly, o kterých dosud neměl ani
tušení, nebyl by schopen dojít až k tak vznešenému. Neměli
bychom zmalomyslnět, vidíme-li čeho jsou schopni lidé, kteří v
sobě otevřeli skryté poklady.
Klade-li Ježíš nekompromisně požadavek, abychom se
znovuzrodili, pak je jisto, že se dá splnit, zařídíme-li se podle jeho
rad. Překážky nejsou na straně věčnosti, jako třeba nedostatek
darů a milostí, nýbrž na straně člověka, a to nedostatek správné
vůle, vytrvalosti a převaha slepé sebelásky.
Z učení Ježíšova můžeme odvodit celou řadu receptů, jak se
znovuzrodit. Pochopíme-li však učení Ježíšovo jen tak, že nás
nabádá jen k tomu, abychom něco začali dělat, co jsme dosud
nedělali, porozuměli jsme jeho poučkám jen zčásti, řekněme z
poloviny. Stejně důležité je vědět, co máme opustit, co už

nemáme dělat. Ale ani toto dvojí není celým pochopením Ježíšova
návodu. Přiváděl nás trpělivě k návodu, že máme věčnému životu
obětovat celý život.
Nelekejte se, tato oběť má své stupně. Jsme u prvního z
nich. Vždyť znovuzrození má své stupně, a bylo by bláhové,
kdybychom se domnívali, že se dokážeme znovuzrodit jako hotové
věčné bytosti naráz. Je třeba odcházet nějak postupně od
dosavadního způsobu myšlení a jednání a osvojovat si nové
způsoby.
Pochopili jsme snad, že má-li se v nás Ježíš, věčnost, zrodit
napřed aspoň jako nemluvně, je třeba se dostat ke dvěma
pokladům: k zaslíbení tohoto narození a k narození samotnému.
V symbolice Ježíšova života a všeho, co k němu vedlo, je sice obsaženo celé poučení o tom, jak máme myslet a jednat, ale
stále jsou i při správném porozumění symbolům vystaveni hrozbě,
že se ztratíme v podrobnostech a unikne nám celek.
Například celkový smysl toho, co jsme si dosud vysvětlili, je,
že jak sv. Josef, tak Panna Maria změnili dosavadní smysl svého
života. Dosud žili pro sebe, od nynějška žijí pro blaho a existenci
Ježíše, který se teprve má narodit. To je první a základní způsob
oběti, kterou musíme podstoupit i my, máme-li se dočkat prvního
účinku správného rozhodnutí, narození věčnosti. Oba, jak sv.
Josef, tak Panna Maria sice konkrétně zařídili určité věci, učinili to
a opustilo ono, ale to všechno byly následky, které samozřejmě
vyplynuly z rozhodnutí učinit středem svých zájmů nově se rodící
věčný život právě u nich. Jejich činnost nikdy neměla povahu
něčeho odtrženého od ostatního života, nýbrž celý jejich život
začal být zaměřen k zajištění podmínek pro nový, věčný život. Kdo
zapomene splnit tuto podmínku, ten se nedočká zrození věčnosti,
protože nepřipravil tak, jak je zapotřebí, podmínky pro její zrození.
V životě Ježíšově vystupuje postava sv. Jana Křtitele, která
má mnohostranný význam. Nikoli nejmenší součástí celkového
významu sv. Jana Křtitele je, že křtil, a jeho křest, jak se praví v
Písmu, byl ku pokání, měl připravit cesty Páně. Ježíš také křtil, ale
nikoliv ku pokání, ale k věčnému životu. Přesto se nemohl obejít
bez křtu Janova. Už mnozí proroci před Janem hlásali a
vyžadovali pokání. Jistě tím připravovali příchod Ježíšův, ale
přímo ho nezpůsobili. Teprve Panna Maria a sv. Josef jej způsobili. Oba byli už předtím spravedliví a čistí, což se rovnalo tomu, co
kázali proroci i s Janem, pokání. To však nestačilo samo o sobě.
Museli učinit rozhodnutí žít pro Ježíše, opustit dosavadní způsob
života pro sebe.

Začne-li tedy někdo s nějakým způsobem pokání, jehož
součástí je např. nějaká vnitřní modlitba nebo rozjímání, nečiní
špatně, ale nedočká se zrození Ježíše, jestliže ono pokání není
pouhou součástí, lépe vyvrcholením celého ostatního života
zaměřeného ke zrození věčného života. Věnuje-li se někdo
nějakému druhu modlitby, ale ostatní život žije pro sebe, dočká se
jedné ze dvou možností: není-li jeho modlitba dostatečně důtklivá
a dosažná obsahem, je-li dost mechanická apod., jen se v jeho
životě občas zablýskne na lepší časy, dostane se mu nějakého
vzdáleného zaslíbení nebo útěchy v podobě nějakých
symbolických snů, které ho mají přivést k plnějšímu pochopení
cesty, nebo radostných pocitů, které ho mají přesvědčit o tom, že
se o něho věčnost pokouší, že se ho míní zmocnit pro sebe,
získat ho na svou stranu, z pomíjejícího života jej dostat na cestu
věčnosti. Druhou možností je, že se jeho modlitba, která je
opravdová, a má nějak zastupovat celkové hlavní přání člověka
věčně žít, tak prohloubí, že ho strhne k opuštění pozemského
života, a to nejprve vnitřně. To je zkušenost podobná smrti za
plného vědomí.
Stává nebezpečí, že se člověk zalekne těchto stavů a
zanechá modlitby. Ježíš dává návod k takové opravdové vnitřní
modlitbě právě svým narozením ve stáji. Jestliže se zachovají
ostatní podmínky mimo modlitbu, vně ní, v ostatním životě mimo
ni, dopadne všechno tak, jak se líčí v Písmu. Hrozby Herodovy
budou jen vzdálené a neuskuteční se. Zůstane-li modlitba
isolována od ostatního života, tj. bude-li ostatní život sloužit jen
pomíjejícím cílům, bude dotyčný člověk zažívat do té doby hrůzu a
strach, dokud se v něm nedokoná zrození věčnosti aspoň vnitřně
a dokud nepřevede svůj život ke službě vnitřnímu poznání.
Všechno by se dalo říci ještě jinak: Kdyby bylo možné, aby
se očista zdokonalovala bez narůstajícího poznání a bez
postupného zbavování se pout, bylo by možno jen se znovuzrodit
ve věčném světě, tj. prohlubovat si uvědomění o své nesmrtelné
podstatě a nebylo by nutné umírat. V člověku je tomu stejně jako v
přírodě. Lidskému zárodku je při jeho vzniku nejvhodnější
prostředí - matčino lůno. Jakmile však dospěje k samostatnému
životu, musí se rozloučit s matčiným tělem a pak už se soustavně
loučí napořád. Napřed s matčinou výživou, pak se svým dětstvím,
s kamarády svých her, s hrami samotnými, se školou, s mládím, s
mnoha iluzemi o životě atd. Tomuto loučení odpovídá postupné
opouštění nepravých nebo dočasných středů života. O nich všech
je třeba říci, že sloužily v pravý čas dobře a že dosloužily.

Tuto stránku věci Ježíš velmi zdůrazňuje, neboť její pochopení nám umožňuje postupně se vzdávat prostředků, které
dohrály svou hnací úlohu, chopit se prostředků nových,
mocnějších nebo prostě vhodnějších pro tu kterou vývojovou fázi,
a umět bez zloby, bez zármutku a bez nevděčnosti za všechno co
měl dosud k dispozici, rozlišovat prostředek od cíle, nelpět na
ničem, co dohrálo svou roli.
Nyní je půda připravena pro další výklad Ježíšova života.
Narození Ježíše se událo v nějakém velmi chudobném
prostředí, podle tradice ve stáji, neboť Panna Maria uložila dítě do
jeslí, ze kterých se krmí domácí zvířata. Tradiční obrázek s
jesličkami a malým Ježíškem uprostřed, s Pannou Marií a
Josefem po stranách, bývá doplňován dvěma němými svědky,
původními obyvateli stáje, kravami, které za jiných okolností,
kdyby nebyl v jeslích položen Ježíš, byly by představovaly střed
stáje, smysl její existence.
Tento symbol základní fáze přerodu na věčnou bytost
probíhá ve stáji, tj. v těle, ve hmotě, v hmotném prostředí. V tom je
smysl Vesmíru a oné vzácné substance v něm, že k nehmotnému
se dorůstá ve hmotě. V tom je také jedno ze základních úskalí a
nebezpečí, že hned na začátku vývoje zaměníme první prostředek
vývoje za cíl. Nemíním tím jen pouhé povýšení materialismu na
konečnou a vše obsahující nauku, nýbrž k povýšení smyslových
stavů a z nich pocházející určité míry poznání na trvalý způsob a
druh projevů pokroku. Ježíš brzy vychází ze stáje, ale mnozí lidé
lpějí na smyslových stavech, třeba velmi vznešených jak svým
vzezřením, tak i přidruženými odvozenými pocity.
Na každém stupni se dá uvíznout záměnou prostředků za
cíl. Jsou známi lidé, kteří se celý život připravovali na zrození věčnosti. Odpovídají tomu sny a stavy, které prožívají. Jsou další,
kteří celý život dlí ve stáji, kde se už zrodila věčnost, ale zůstala
nemluvnětem, protože se od nás chce osobní iniciativa, abychom
dali podnět k dalšímu kroku na cestě do věčnosti.
Jsou dokonce známy případy, kdy někteří, a touž jsou velmi
vzácní jedinci, ustrnuli na kříži a jsou celý život křižováni a
nemohou se dostat ani do hrobu ani zemřít, ani vstát z mrtvých.
Stojí téměř před dovršením vývoje. Hlavní příčinou takové "vznešené" stagnace je, že zaměnili prostředek za cíl. Aby se něco takového nestalo, je dobře nastoupený stupeň rychle dovršit.
Vzdálenou přípravou pro narození Ježíše byla touha
židovského národa po Spasiteli. Tomu odpovídá v individuálním
lidském životě nespokojenost se stávajícím způsobem života,

dosahování a s cíli. Bližší přípravou byl spravedlivý život Josefův a
čistý život Panny Marie. Ježíš mnoha příklady, o nichž byla a bude
řeč, ukázal, že tato příprava sama o sobě nikdy nestačí, ani ke
zrození Věčnosti, neřku-li k jejímu povýšení k postavení, které jí
náleží v lidském životě, a které Ježíš jednoduše nazývá "královstvím Božím", tj. projevenou vládou věčnosti nade vším pomíjejícím. Čistota a spravedlnost nepřivodí sama o sobě zrození
věčnosti z toho důvodu, že prostředky, jimiž je prováděn na úrovni
neznovuzrozeného člověka, nemůže nikdy dospět do takového
stupně dokonalosti, jakého je zapotřebí pro vytvoření tak čistého
prostředí, jaké by odpovídalo čistotě věčnosti. A přece toto
prostředí musí být vytvořeno, jinak by ke zrození nedošlo.
Zkušenost praví (a nějaká tu už k dispozici je, když už 2000
let se snaží někteří lidé následovat Krista), že dosud nikdo nebyl
hoden zrození věčného života v sobě jen pro svou čistotu nebo
spravedlnost. Podtrhuji, že ani jeden, a přesto už mnozí dosáhli
tohoto základu znovuzrození. To je velmi povzbudivá zkušenost.
Upozorňoval na ni už sv. Pavel. Jen bychom neměli podceňovat
význam čistého nebo spravedlivého života, ovšem ani přeceňovat.
To platí ostatně o všech prostředcích. V době, kdy jsou správně
nasazeny, je nutno jich užívat bez výhrad, postupně jim třeba
přisoudit správné místo mezi ostatními vývojovými prostředky.
Nebojte se, to není žádná věda. Ježíš nám k tomu dává podrobné
rady. Není nejhorším údělem zůstat trčet u zrození věčnosti a
nedostat se dále.
Je to naopak velmi dobrá vizitka pro myšlení a počínání
dotyčného člověka, protože většina lidí se do těchto vznešených
výšek vůbec nedostane; ale Ježíš vedl své učedníky trpělivě dále.
Následovat Krista znamená jít s ním na kříž, vstát s ním z hrobu a
být vzat na nebesa.
Vysvětlili jsme si, že očistný nebo spravedlivý život má mít
svá rozhodnutí, která nemají povahu očisty ani spravedlnosti. Začátkem série těchto rozhodnutí je obětovat svůj život novému,
věčnému životu, zasvětit mu je. Tomu odpovídalo počínání Panny
Marie při zvěstování anděla a rozhodnutí sv. Josefa vzít si Pannu
Marii, která měla mít dítě. U tohoto rozhodnutí a zařízení se podle
něho však nemá zůstat.
Má dojít k dalšímu rozhodnutí zrodit se sebe věčný život,
třebaže toho nejsme hodni mírou své očisty a spravedlnosti.
Přípravy pro ně musí být učiněny v těle (ve stáji), jakkoliv nám
připadá nepochopitelné, že něco věčného se může objevit v
časném.

Narození Ježíše v lidském nebo zvířecím příbytku - obojí
vyhovuje symbolice - nám jedinečně poodhaluje smysl vesmíru,
jehož vývoj dospěl např. u nás na Zemi až k člověku, jehož tělo
má sice povahu zvířecí, avšak je už tak vyspělé, že v něm vzniká
vysoký stupeň vědomí, uvědomělá vůle, kontrolovatelný cit a
rozum, a to všechno dohromady připravuje k tomu, aby se v něm
člověk mohl vrátit ke svému věčnému původu, k samým kořenům
vesmíru, bude-li chtít. Nejdůležitější je, že nemusí ani věřit, že
jeho tělo a mysl vznikly z věčné podstaty. Má prostě možnost se o
tom přesvědčit. Návod k tomu je dán na samém počátku Ježíšova
života. Zní:
Přesvědč rozum (Josef) a cit (Panna Maria)), že nemají
svým tělem (stájí) disponovat jen jako s věcí, která má sloužit k životu na tomto světě (vlast), nýbrž na okamžik (chvíle narození a
uložení dítěte v jeslích) reservuj své tělo pro věčnost a soustřeď
veškerou svou péči na ni tak, jako by to bylo malé dítě, které by se
bez takové péče neobešlo a zahynulo by. Jen tak může v lidském
vědomí vzniknout jistota o jeho souvislosti s jakýmsi dosud
neznámým, věčným vědomím (narozeným Ježíšem). Ničím více
narození Ježíše v Betlémě není. Ostatní se dostaví teprve s dalším vývojem. Co nám říká situace v jeslích v Betlémě dále:
Toto zrození vědomí o souvislosti našeho vědomí s věčným
má své bližší kořeny v citové oblasti, v Panně Marii, než v rozumové, sv. Josefu. Proto Ježíš hlásal jako první požadavek: "Miluj
Boha a bližního" a nikoliv "Měj rozum", ačkoliv i k tomu nabádal,
jenže nikoli k rozumu složitému, nýbrž prostému, ovládanému citem: "Buďte jako děti". Protože však Panna Maria, na vyšším stupni výkladu, jak je patrno z jejího dalšího života, hlavně z jejího
vystoupení v Káni Galilejské a z nanebevzetí, znamená naši
nesmrtelnou individualitu, řečeno nábožensky nesmrtelnou duši,
objasňuje se nám, že nesmrtelné se rodí zase z nesmrtelného,
které souvisí skrze naši lásku, odevzdanost, přivolení, jak o tom
už byla řeč, s věčným naším vědomím. Jen je třeba ty nitky utkat v
nový život.
Vlivem těchto poznatků bychom mohli učinit první zákaz.
Pokus o navázání styku s věčnem by neměl podnikat člověk
zamilovaný do tohoto světa, ať už je to láska milenecká nebo jiné
mocné pouto se světem. Myslím člověka skutečně zamilovaného,
roztouženého. U něho není nejmenší naděje, že by své city
soustředil kolem věčnosti, která je nehmotná. Proto se dá tato
cesta nejsnáze nastoupit v době, kdy je člověk zklamán svou
láskou, svým zájmem nebo zaujetím, kdy odchází definitivně
někdo, koho měl hodně rád.

Podobná situace nastala u Josefa, který se ocitl v nebezpečí, že si vezme ženu poskvrněnou. Přesto se rozhodl si ji vzít, a
též kvůli Ježíši, který se měl z ní narodit. Rozum (Josef) by nám
měl velet totéž, abychom milovali svou nesmrtelnou duši (Pannu
Marii), neboť jedině v ní se může zrodit náš věčný život.
Zde musím vyložit malé upozornění. Mnohým lidem, kteří
budou číst tento výklad, se bude zdát např. pojem "Panna Maria"
a obdobně mnoho dalších, mlhavý, protože jednou jej vykládám
jako citovou složku člověka, podruhé jako zevní smrtelnou duši, tj.
to, čemu říkám "já", jáství, a konečně po třetí jako nesmrtelnou duši, zřejmě tak, jak se mi to hodí. Tento mnohostranný pohled na
jeden jediný symbol však považuji za velmi důležitý a nutný, protože prozrazuje spojitosti, které člověk objeví teprve tehdy, až se
zbaví klamného pocitu oddělenosti jednoho od druhého, i třetího
smyslu symbolu.
Celý výklad, který se tu podává, je postaven na zatím
nevysloveném předpokladu, že existují určité linie souvislostí
podobající se prameni tryskajícímu na povrch z velké hloubky.
Kdyby někdo měl možnost vidět hluboko pod zem, kde se voda
sbírá, mluvil by o ní jako o kořenech pramene (zde Panna Maria
jako nesmrtelná duše). Kdyby pak postoupil výše, mluvil by již o
proudu směřujícím nahoru (citu) a zřel-li by jen tryskající pramen
na povrchu země a nestaral se o jeho původ, mluvil by jen o čisté
vodě nebo o minerální vodě atd. (zevní duše, já). Doufám, že po
tomto výkladu bude méně obtížné porozumět dalším výkladům.
Smysl a rozsah tohoto spisu umožňuje rozvést aspoň jednu linii
souvislostí, která jako Ariadnina nit má vyvést člověka z bludiště
smrti do světla věčnosti. Každému, kdo se jí dosud držel, bylo přidáno všechno, co potřeboval dalšího pochopit pro bezpečnost své
cesty.
A jen proto, že vládce tohoto světa je toho času mocnější
než jindy a důmyslně ohrožuje život malého Ježíše (symbol
Herodes - vyšším smyslem života neosvícený rozum, čili Josef
před osvícením), je třeba poskytnout člověku více osvícení, více
porozumění než v dřívějších dobách bylo nutné (andělské
osvícení Josefovi, svatým třem králům aj.). Na jedné straně celý
tento výklad je balastem a dokonce jistou překážkou, jako byl útěk
Ježíšův do Egypta, ale na druhé straně je tak nutný, že kdyby ho
dnes nebylo, mnoho lidí by nebylo schopno za 2000 let jít po cestě
ukázané Ježíšem. Blahoslavených, kteří se obejdou bez tohoto
výkladu, je velmi málo ba stále méně.

Vrátí-li se někdo na místo, na kterém se narodil - a my jsme
si už vysvětlili, co se tím místem rozumí -, nenajde tam už své
bydliště, v němž by si mohl tak pohodlně bydlet, jako kdysi a ani
mu to nejde, aby tam bydlel. Vrací se za jiným účelem, než aby
odtamtud znovu podnikl tutéž cestu tímtéž směrem, jakým už
jednou šel a kterým dovršil svou dospělost bez znalosti své věčné
podstaty. Vrací se k tomu, že se cítí k tomu povolán - symbolicky
sčítání lidu - až tehdy, když se k tomu cítí povolán, a zjišťuje, že
se z něho narodí nový život, o který se bude muset postarat tak,
aby byly splněny podmínky řádného zrodu - nalezení stáje.
Propracovali jsme se až k pochopení, že provedou-li se
všechny přípravy, o nichž byla řeč, je vhodné a správné na cestě
za věčností provést vnitřní uskutečnění všeho, co bylo připraveno.
Zrození Ježíše samotného neprobíhá nikde jinde než ve stáji, v
těle. I po této stránce jde o vnitřní uskutečnění, které není hned
patrné navenek. Nejprve se o něm dovídají jen pastýři pasoucí
poblíž svá stáda, neboť slyší hlasy andělů prozpěvovat: "Chvála
na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle". Člověk
žasne, jakým jednoduchým způsobem, několika symboly (pastýři,
stáda na blízku) a jedním výrokem, právě citovaným, se dá vyjádřit
nejbližší účinek takového vnitřního zrození věčnosti v lidské mysli,
tj. v zevním vědomí, které zaručeně nemá tělesnou povahu, je
mimo stáj.
Zároveň se tu napovídá, že zrození, o němž je tu řeč, má
dvojí účinky: jedny přímo v těle, jiné mimo ně, jednak ve smyslu už
zmíněném, jednak ve vyšším nastoupeném řádu milosti, lidově
řečeno ve vyšší režii, která se začne odehrávat okolo člověka
(prozpěvující andělé). Ve větě vyslovené anděly, tj. v pochopení,
které se tu rodí už na úrovni vyšší než dosavadní, které na lidské
úrovni chybělo, v tomto pochopení je obsažen právě tento dvojí
základ: "Sláva na výsostech Bohu" a "na zemi pokoj lidem dobré
vůle".
Začněme svůj výklad druhou částí věty: "Na zemi pokoj
lidem dobré vůle". Opravdu jen ti lidé jsou hodni na zemi pokoje
daného věčností, kteří měli a mají dobrou vůli tuto věčnost ze
sebe zrodit a sloužit jí, jak jsme si už líčili. Není třeba více, než
opravdové dobré vůle, ale nestačí ani nic menšího.
Řečeno pochopitelněji: Člověk ještě ani zdaleka nemůže být
očištěn a nemůže být čistý, ale musí dokázat mít dobrou vůli čistým být, ne pro čistotou samu, že by v ní měl zalíbení, nýbrž v
čistotě jako podmínce pro zrození věčnosti, jako prostředku, bez
jehož přímého použití nelze ze sebe zrodit věčnost. O tom přímém

použití bude ještě řeč, neboť, jak jsme si už obecně naznačili, ale
dosud nedopověděli, člověk, přestože nemůže být ještě úplně čist,
musí být aspoň v okamžiku zrodu věčnosti úplně čist a pokojný.
K tomu tisíciletá praxe vyvinula určité manýry, které nejsou
v obecném předpisu Ježíšovým životem obsaženy, které však jsou
velmi užitečné, ba téměř nepostradatelné, má-li zrození proběhnout bez velkých nesnází (porodních bolestí). Není tu vyřknuta
žádná výjimka, aspoň základního, nesmírně cenného pokoje v těle
se dostává bez výjimky všem lidem dobré vůle, kteří si přáli věčnost v sobě zrodit a udělali vše, aby ji zrodili.
Komu se nedaří dokonat toto zrození, neměl by být na
pochybách, že neměl dostatek dobré vůle, byla v ní někde
mezera, např. že si své čistoty více vážil pro sebeuspokojení, než
jen jako prostředku, který má být pokorným sluhou nebo dokonce
otrokem, pomáhajícím ke zrodu. Služba prostředky, o nichž byla
řeč, je spíše hrdinstvím než čímkoliv jiným. Není-li hrdinná, nemá
potřebnou váhu.
Nejde o nějaké okázalé hrdinství, nýbrž o prostou, nikým
nezjistitelnou odvahu prokázat se být dobrým v maličkostech. Život Ježíšův neustále upozorňuje na tyto drobné skutky nezměrné
odvahy. Některé z nich jsme si už vysvětlili. Odvaha Mariina a
Josefova postavit se proti konvenčnímu pochopení života je právě
oním hlavním rysem odvahy a hrdinství, bez něhož nedojde ke
zrodu věčnosti a k dalšímu jejímu uchování ve vědomí. Kdyby byli
oba manželé hrdinně nejednali i nadále, byl by Ježíš přišel o život,
tj. byl by nám vzat, třebaže zrozen, zase z vědomí. Zbyla by nám
jen krásná, nezapomenutelná vzpomínka, po níž by se dál nic
nedělo. Takových případů známe z praxe mnoho. Obecně je znám
zásah tzv. kosmického vědomí do života mnohých lidí, kteří svým
způsobem byli lidmi dobré vůle, ale nedovedli v sobě uchovat nově
nabytý život (Kirkegaard, Walt Whitman, Yeats, Pascal td.). Čistota zde označená jako "čistota svým způsobem" nemá znaky
běžné nebo klášterní čistoty.
Prototypem takového druhu čistého člověka je Šavel, který
pronásledoval křesťany, poněvadž se domníval, že jsou bludaři a
zatemnělci, kterých se lidská společnost musí zbavit. Pro čistotu
svého úmyslu se stává sv. Pavlem, prvním a nejvýznamnějším
vyznavačem a apoštolem Kristovým. Přečtěte si o jeho hrdinství v
jeho epištolách. To jsou znaky pravé dobré vůle.
Dalším prototypem člověka dobré vůle, proto v tomto smyslu
čistým, je prostitutka Maří Magdaléna, která v pravém slova smyslu dokázala se svým dosavadním životem praštit o zem, a od té

chvíle sloužit Ježíšovi. Ve chvíli, kdy se vrhla k nohám Ježíšovým
s nezměrnou lítostí nad svým dosavadním životem, zrodil se v ní
Ježíš, takže dospěl i k uskutečnění první části vykládané věty:
"Sláva na výsostech Bohu". Ve stavu, který člověk prožívá při
zrození věčnosti, poprvé na sobě zakouší slávu stavu nebes, tj.
výsostí, o nichž je ve větě zmínka. Víte snad všichni, co pro
člověka znamená zažít opravdu slavnostní okamžik, jak na něj rád
vzpomíná. Na všechno ostatní snáze zapomene, než právě na
skutečně slavnostní chvíle. Často jedna slavnostní chvíle vtiskne
nový ráz celému dalšímu životu člověka. A zrození věčnosti je
natolik slavnostní okamžik, že člověk jej vždycky prožívá jako
něco zcela výjimečného, co se vymyká běžným lidským měřítkům,
takže nejen musí uznat, že nic takového dosud nezažil a v
běžném životě vůbec zažít nemůže, nýbrž že i následkem takové
chvíle jsou hluboké změny i v jeho povaze, sklonech, zájmech,
citech a vůbec ve způsobu myšlení, takže za pomoci nich lze
poměrně snáze spět k dalším výšinám.
Ježíš Kristus obrácením Maří Magdalény, tj. narozením se v
ní, dále stykem s lidskou spodinou na straně jedné, a chválou
čistoty a spravedlnosti na straně druhé, ukazuje nadmíru jasně, že
připraveností k vyššímu způsobu života už po boku s věčností, je
především nutno se rozhodnout pro takový život, avšak nikoliv
jako pro něco výhodnějšího, nýbrž jako pro něco, čemu chceme
nadále výhradně sloužit. O tom, zdali se v člověku zrodí věčnost,
nerozhoduje jen způsob života, nýbrž i správné rozhodnutí. Je-li
např. život, při kterém se snažíme o dokonalou očistu, korunován
touhou po samoúčelné čistotě nebo u člověka věřícího v posmrtný
život touhou po nebi po smrti, pak se nedostaví ani narození
věčnosti, ani se nedospěje k dalším stupňům nadlidského
způsobu poznání. Všechno zůstane trčet v onom "solidním" rámci
pomíjejícnosti. Jestliže se však podniká očista za tím účelem, aby
už teď na světě člověk směl a mohl v sobě pečovat o věčný život a
jemu mohl ze všech svých sil sloužit, pak jak tato očista, tak i
každý jiný způsob života, korunovaný tímto správným
rozhodnutím, vede k narození věčného života, vede napřed k
předchuti věčnosti a později k dokonalému vedení z její strany, a
od ní, tj. ke vládě království Božího, k uskutečnění hlavního
smyslu Otčenáše "přijď království Tvé". Ježíš a nutnost takového
rozhodnutí a jeho následky nemohl jasněji ukázat než přijetím
svých učedníků, kteří učinili rozhodnutí opustit své rodiny a jít za
ním.
Ovšem to je symbol opravdového vnitřního opuštění všeho,
ke kterému má dojít a při kterém není rozhodným, zda člověk

fyzicky odejde od toho, čemu se rozhodl dále nesloužit. O tomto
rozhodnutí budeme mít příležitost ještě promluvit. Zatím stačí jen
opakovat, že učedníci, kteří se vzdali svých rodin a povolání, byli
potom svými rodinami následováni na všech cestách, kterými
Ježíš chodil se svými učedníky, a Ježíš je neodháněl, mělť při
sobě i svou matku.
Těmto rodinám bylo od té doby lépe poslouženo, než když
se předtím nastávající učedníci starali především o ně. Tím byla v
praxi prověřena poučka a příkaz: "Hledejte především království
Boží a vše ostatní vám bude přidáno". Ježíš si přál, abychom
přešli z mnoha malých i větších starostí na jednu jedinou, ke
starosti, abychom nalezli království Boží se vším co s ním souvisí,
s pocitem neoddělenosti jednoho od druhého, s láskou ke všem, i
k nepřátelům atd. Takové poznání je největším požehnáním pro
celé okolí a je základem služby věčnosti. Nikdo, kdo jde touto
cestou, se nemůže dlouho přidržovat osudného omylu, že může
věčný život nalézti pro sebe a že se nemusí ohlížet na ostatní.
Dokážeme-li péčí o rodinu, radou a pomocí potřebným starat se o
příchod vlády věčnosti, dosáhneme toho, že celým životem sloužíme věčnosti. Správné rozhodnutí věřícího člověka by mělo znít:
"Chci ve všem a vším sloužit Tobě, Bože", nikoliv tedy jen
tím a tím, třeba jen modlitbou nebo jen dobrými skutky, nebo jen
kombinací obou, nebo jen spoléháním na pomoc Boží, že toho
budeme jednou schopni (tedy chybně: "Ať Ti, Bože, ve všem a
vším sloužím"). Správné rozhodnutí nevěřícího člověka by mělo
znít: "Chci poznat věčný život". Ptáte se, jak můžeme chtít poznat
něco, na co nevěříme?
Na tuto námitku nesmím zůstat dlužen odpověď. Vždyť i já
jsem se dostal k poznání, o kterém mluvím v této knize z pozice
nevěřícího. Vždycky jsem se divil lidem, že byli schopni věřit
něčemu, o čem se nepřesvědčili. A mohu říci, že dodnes nejsem
schopen věřit něčemu, o čem jsem se nepřesvědčil.
V době, kdy jsem se ještě nepřesvědčil o pravdě Kristových
slov, měl jsem k dispozici především dvojí:
1. touhu po spravedlivém a čistém životě,
2. touhu po poznání v oblasti přírodních věd.
V mých 16 letech byly oba cíle vážně ohroženy. První
pohlavní dospělostí, druhý tím, že jsem byl vlivem okolností
přeřazen na ryze praktická ekonomická studia. Tím přestal mít pro
mne i pozemský život přitažlivost. To je situace obdobná situaci
mnoha lidí dnešní doby.

Věřících je málo, lidí spokojených s průběhem svého života
je mnoho. Proto zde uvádím tento svůj případ. Považuji ho v dnešní době za dost typický pro jeden druh lidí. Poměrně dosti lidí je
buď zklamáno hodnotami, které hledali, nebo se ukáže, že nemohou nikdy dosáhnout, čeho chtěli. Patřil jsem k tomuto typu zklamaných. Dovedu si představit, že bych byl nikdy ani nezavadil o
hledání věčného života, kdybych se byl mohl věnovat svým přírodním vědám. Byl bych si býval s nimi asi vystačil do smrti. Čím
je člověk nespokojenější se stavem nebo průběhem svého života,
tím snáze odstupuje od dosavadního řešení. Ideálním by bylo,
kdyby bez takového nepřímého přinucení okolnostmi sám hledal
stále dále a nikdy se nespokojoval s dosaženým stavem a
poznáním. Toho jsem bohužel schopen nebyl.
Dospěl jsem tak daleko, že jsem si nepřál žít takovým
životem, jaký mi kynul. A tu se mi dostala do ruky od přátel v knize
napsaná poučka, že nejvyšším smyslem života je najíti věčný základ svého bytí. V té chvíli, co jsem si přečetl onu myšlenku, nabyl
jsem rovněž sílu a jistotu, že věčný základ života najdu. Byla to
hra na stejné struně, ale ve vyšší poloze. Domnívám se, že lidé
zvídavého typu se dají přesvědčit ještě méně argumenty, než jaké
jsou předkládány v této knize. Stačí učinit rozhodnutí, že půjdeme
neochvějně všemi prostředky za důkazy, a ty se dostaví. Ovšem
důkazy se nedostaví četbou, nýbrž praxí, navozením nových cest.
Na nových cestách přicházíme do nových, neznámých krajin a
seznamujeme se pro nás s novými, dosud neznámými věcmi.
Prosím čtenáře za odpuštění, že do souvislého výkladu teď
i postupně i jindy podle potřeby, jak uznám za vhodné, vsunu kapitoly týkajícící se aplikace Ježíšova učení dnes po 2000 letech.
Mohli byste mít dojem, že je třeba prožívat nějaké narození dítěte,
aspoň ve snu. Symbol narození v Betlémě v jeslích je však
komplexním symbolem, tj. po všech stránkách a do všech
podrobností symbolisuje proměny, které nemají povahu děje,
místa, času, nýbrž rozšiřování vědomí. Zdá-li se pak někomu, že
se mu narodilo dítě, nesmí z toho usuzovat, že se znovuzrodil,
nýbrž v nejlepším případě jen tolik, že si to přeje a že má k tomu
sílu, čili má vidět v takovém snu nejvýš jen zaslíbení věcí
budoucích. Pravý vnitřní vývoj se projevuje zázraky, tj. událostmi,
o nichž jsme předtím nemohli mít tušení a které rozšířily vědomí.
Osobní interpretace tohoto stupně
Během těch dvou tisíc let existence křesťanství došlo k tolika
osobním pojetím, interpretacím (přetlumočením) učení Ježíše

Krista, a mnohé z nich se zachovaly písemně, že se s nimi rovněž
musíme vypořádat. Žádná z nich nesmí předurčovat naši cestu
tak, abychom nebyli schopni vlastního řešení. Vždyť každý z nás
je individualitou, která vyrostla za poněkud jiných podmínek než
všechny předešlé, má k dispozici poněkud jiné prostředky a vyvíjí
se nadále v poněkud nebo hodně změněném prostředí, a hlavně
komunikuje, spolupracuje vědomě, chtěně či nechtěně s řadou
jiných paralelně nebo protichůdně se vyvíjejících individualit, které
všechny na sebe navzájem působí.
Některé interpretace mají obrovskou vnitřní sílu, stojí-li za
nimi významná uskutečnění, i když třeba z různých důvodů pečlivě
tajená. Na jedno takové individuální řešení Ježíšova učení jsem
narazil i já. V pravém slova smyslu narazil. Událost ta má
všeobecnou platnost. Vysvětluje to, čemu se říká v Bibli navštívení
andělské, které zažila Panna Maria, když se dozvěděla, že porodí
Syna Božího, nebo sv. Josef, když mu ve snu byla sdělena fakta,
o nichž neměl tušení. Nemusím už snad opakovat, že samotné
vidění anděla není vůbec podstatnou částí onoho převratu, který
nastává v okamžiku "zvěstování". Člověk je schopen představit si
všelicos od anděla až k Ježíši Kristu a k jeho svatým, i rohatého
ďábla, a přece všechny tyto zjevy jsou subjektivní a prozrazují, že
svůj původ mají v představě člověka, nenesou-li následky, které
mají převratný význam. Naopak, tam, kde se dostavil převrat,
vždycky šlo o pravé "zvěstování", tj. poznání, které zavazuje nejen
svým obsahem, ale i svou silou, jež je v něm obsažena. Právě
touto silou se člověk stává člověkem novým, znovuzrozeným.
Řeknu vám nyní ze své zkušenosti, jakou sílu má v sobě
toto setkání s andělem, tj. s myšlenkou sahající za normální
hranice, pomíjející lidské existence. Pravím-li s myšlenkou,
nemíním tím vyslovenou myšlenku, i když se o andělích v Bibli
vypráví jako o bytostech lidsky vypadajících a lidsky se
vyjadřujících. Opět platí, že ani lidská podoba, ani slovní výraz tu
není tím podstatným na tom, co je podstatného na tomto zásahu
nadvědomí do našeho vědomí. Myšlenka, kterou mám zde na
mysli, má daleko užší spojení s ostatním myšlenkovým světem v
řádu milosti, než jaké mají vyslovené nebo vyslovení schopné
lidské myšlenky v řádu lidského dorozumívání. Je to dorozumívání
se s hodnotami nějak vědomě spolu spojenými, takže naváže-li se
spojení s kteroukoli z nich, naváže se do určité míry se všemi;
vyjádřeno v symbolech Ježíšova života: přijala-li Panna Maria
zvěstování anděla, napojila se na řetěz událostí, z nichž první bylo
zrození Ježíše ve stáji a poslední nanebevstoupením téhož. Zase,
řeknu-li "událostí", mluvím symbolicky a tedy nikoliv o událostech,

nýbrž o stavech, jimiž je třeba projít až po dokonalé spojení s
věčností (nanebevstoupení nebo nanebevzetí). Tato spojitost je
mnohokrát dokumentována událostmi z Ježíšova života, a protože
my o ní nevíme, nebo jsme se o ní nepřesvědčili, považujeme ji za
sérii zázraků. Tak např. Panna Maria navštíví Alžbětu, a v té se
pohne dítě, Jan, který potom křtí Ježíše a tím umožňuje jeho
přechod do vědomého Synovství božího; svatí tři králové vidí
hvězdu, která je předcházela a dovedla je až do Betléma. Tento
symbol je jeden z nejkrásnějších a nejpoučnějších ze všech
ostatních. Myšlenka, o které byla řeč, tedy nikoliv lidsky vyslovená,
předchází člověka, který chce oslavit Syna Božího, zrodivší se
věčnost, a dovede ho až do Betléma, do stáje, kde nalezne
malého Ježíška.
A tak bychom mohli sledovat sérii na sebe navazujících
událostí až k jejich vrcholům, k lámání chleba při poslední večeři
atd. Ještě aspoň něco málo předešlu o lámání chleba při poslední
večeři Ježíšově s učedníky. Ježíš naznačil, že vývoj dospěje tak
daleko, že i původ lidského těla, jeho sil a schopností bude moci
člověk odvozovat přímo z věčné existence.
Zkrátka, pohlédneme-li na řadu událostí začatou narozením
Ježíšovým v Betlémě, vidíme, že se tu dá užít tohoto podobenství:
Narodí-li se člověk, jeho narození má řadu následků, nebo
vznikne základní příčina - tj. narození - a má následky, tyto jsou
příčinami dalších následků, a tak se navazuje řada příčin a
následků až k smrti dotyčného člověka. Tento řetěz může být
přerušen násilnou smrtí, nemocí nebo zanedbáním nutné péče už
o dítě a potom později o zdraví dospělého člověka. Za normálních
okolností však narozený člověk nabývá schopností stále
samostatněji se pohybovat, jednat a myslet, dospívá, vstupuje do
zaměstnání, do vztahů k jiných lidem, např. do manželství, má
děti, má pracovní výsledky, jimiž je prospěšný ostatním lidem,
stárne a umírá. To je lidský řád.
Zrodí-li někdo v sobě věčný život (znovuzrodí-li se, začne
kovat nový řetěz příčin a následků, zprvu paraleleně plynoucí vedle lidského řetězu příčin a následků, který začal narozením na
zemi v těle. Hospodaří-li se dobře s nabytou hřivnou, začíná nový
řetěz příčin a následků vykonávat stále větší vliv na lidský řád,
začne ho prolínat, začne ho řídit. Tomu říká Ježíš Kristus: "Vše
ostatní vám bude přidáno". Nový řetěz příčin a následků, který
jsme si nazvali řádem milosti, se zákonitě začne projevovat obdobně jako v lidském životě dospívání a stárnutí.

Protože však jde o život věčný, podobnost se rozchází při
stárnutí. Přece však někdy nastává i u znovuzrozeného člověka
(mluvíme zatím o prvním znovuzrození, symbolizovaném
narozením Ježíše v Betlémě) něco jako smrt novorozeněte,
symbolizovaná zavražděním mláďátek v Betlémě. V Bibli se sice
mluví o jednorázovém pobití novorozeňat z nařízení Heroda krále,
ale je tam také zmínka, že Herodes i nadále ohrožoval
narozeného Ježíše, a proto bylo nutné odejít z oblasti jeho
mocenského vlivu do Egypta.
V praxi se stává, že někdo (lidský rozum - Herodes)
mnohokrát za sebou zabije vždy znovu se rodící nový věčný život.
Ovšem, že nic věčného nelze zabít, avšak neustále lze oddalovat
další růst vlády věčného života. Tato vláda může ustoupit až do
úplně neznatelné podoby, čili vypadá to, jako by byl nový život
zabit. V základním biblickém podobenství se praví, že vraždění
zavinil král Herodes, tedy dosud vládnoucí rozum, který se bál o
svou vládu, neboť bylo prorokováno, že jí bude Mesiášem zbaven,
jelikož ten bude vládnout na věky.
Mluví se zde jen o hlavní a základní příčině onoho "zabíjení"
nového života. Ostatní příčiny Ježíš uvádí ve svých poučkách.
Jsou lidé, kteří po celý život ustrnou na rození věčného života a
dále se nedostanou. I v těch případech všichni, kdo jsme toho byli
svědky, jsme žasli, řečeno nábožensky, jakou má Bůh trpělivost,
když znovu a znovu nabízí pomocnou ruku člověku, který projevuje dobrou vůli, ale nedokáže splnit podmínky růstu věčného
života v sobě.
Řečeno nábožensky: Jsme v takových případech svědky,
jakému tlaku jsme všichni vystaveni z vyšší úrovně vědomí, než na
jaké se ocitl dnešní člověk. Jakmile se najde třeba i ta
nejnepatrnější skulinka v lidském vědomí směrem nahoru, do
nadvědomí, jak bychom mohli tuto vyšší oblast vědomí nazvat, už
tamtudy trvale proniká něco nadlidského; člověk, i když nejde
dále, je poznamenán něčím vznešenějším, lepším, vyšším, než
čeho jsou nositeli ostatní lidé. Přinejmenším už nemá onoho
lidského pokoje a touží jít dále, třebaže směry nesprávnými z
hlediska správného postupu a poznání.
Hlavní příčinou tohoto zabrzdění pokroku je fakt, že k prvnímu znovuzrození postačí rozhodnutí menšího rozsahu a
dopadu, než k dalším stupňům. Řečeno symbolicky: nevěnuje-li se
nově narozenému dítěti navíc patřičná péče, která se nemusela
provádět, dokud se dítě nenarodilo, dítě buď chátrá nebo umírá.
Ta péče navíc je označena nejen tím, že pro narození dítěte byla

nalezena stáj, ale i tím, že Panna Maria ovinula dítě do plenek a
uložila do jeslí, později, podle zjevení Josefovi, utekla i s dítětem z
dosahu Herodova.
Význam těchto symbolů si zopakujeme a doplníme:
Zrození Ježíše v Betlémě ve stáji symbolizuje jednoznačně
vnitřní povahu tohoto prvého uskutečnění nového života. Toto
zrození se neuskutečňuje někde v běžném lidském vědomí, tam
proniká jen nepatrně, lépe řečeno, přestože je vnímáno i zevně
jako něco nesmírně závažného, úžasného, zázračného a
výjimečného, přece jen všechno, co se dostává navenek,
rozumějte: do zevního běžného vědomí, je málo významné oproti
tomu, co se uskutečnilo pod jeho prahem, nebo nad jeho úrovní.
Bible neopomíná připomenout, že tomu tak je. První slyší prostí
pastýři, kteří ponocují poblíže se svými stády, hlasy andělů: "Sláva
na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle". Pro nynější
stadium našeho výkladu je nyní rozhodující, že se navenek projeví
ono zrození především jen v těch složkách našeho já (pastýři se
svými stády), které bděly nad pudovými sklony (stáda ovcí).
Řečeno psychologicky: člověk pocítí zadostiučinění, že jeho
odříkání a čistota života k něčemu vedly, je posílen v této snaze
po čistém životě, a to v daleko širší míře, než by mohl rozumně
očekávat podle dosavadního průběhu své očisty. Jeho očista se
zčista jasna ocitne na daleko vznešenější a vyšší úrovni, která se
dá nejvýstižněji vyjádřit právě slovy: "na zemi pokoj lidem dobré
vůle". Zatímco před touto událostí člověk neměl klid od svých
pudů a postranních a nežádoucích myšlenek, teď najednou
zjišťuje, že za dobrou vůli, kterou projevoval, když často marně a
bezúspěšně, najednou se v jeho nitru rozhostil mír, o kterém dříve
neměl ani tušení, i když si byl jist, že je ho nutně zapotřebí.
Dokumentujme si tento důležitý převrat na skutečných
zkušenostech mnoha lidí, kteří touto cestou šli. První
znovuzrození se obvykle uskuteční při nějaké vnitřní modlitbě
nebo za vydatného jejího přispění. Vnitřní modlitba jejíž nějaký
vzor si později zde podáme, vždycky vede ke zrození věčného
života, splní-li se aspoň tyto podmínky:
1. Je-li vnitřní modlitba pravidelným vyvrcholením snahy po
zrození věčného života,
2. Má-li ostatní život aspoň celkový směr či smysl tohoto
hledání, odpovídá-li požadavku: "přijď království Tvé", nebo
"hledejte především království Boží".

3. Není-li jeho mysl rušena nějakými závažnými citovými
problémy, jako je zamilovanost, nenávist nebo vážné citové rozpory všeho druhu.
4. Nemá-li vnitřní modlitba povahu aktivní prosebné, nýbrž
trpné modlitby, tj. oběti.
Takto ostatním životem vedená a nesená vnitřní modlitba
dovede člověka neomylně ke zrození věčného života. Ale i tehdy,
když je nesena životem, když se neubírá sama kupředu, jeví se jako urputný zápas, ve kterém se často nedostává potřebného klidu
a pokoje. I nezkušený poutník poznává, že za takových okolností
nemůže dojít k pokojnému zrození věčného života. Mýlí se. Je-li to
dobrá vůle, vždycky stačí prorazit krunýř lidské omezenosti,
rozumějte: úroveň, na které se člověk dosud nachází. Člověku
však nezůstane skryto, že se v rozhodujících fázích boje vždycky
dostavuje pomoc, která je v Bibli symbolizována jako zjevení
anděla ve snu nebo v bdělém stavu. Pochopitelně není třeba vidět
anděly, ale je třeba být svědkem předání síly, kterou člověk
předtím neměl. Stačí - a to je nejnižší stupeň předání vyšší míry
síly, než jakou měrou dosud člověk disponoval - zdá-li se člověku
nějaký sen, po němž se cítí zřetelně posilněn, jindy styk s nějakým
poučeným i nepoučeným člověkem, nějaká dobře zaranžovaná
událost, četba atd. Taková posilování se při dobré vůli dotyčného
člověka dostavují tak dlouho, dokud se nedospěje ke zrození
věčnosti, tj. dokud se nedostaví aspoň ozvěna radosti, označená
oním: "Sláva na výsostech Bohu" a "pokoj na zemi", tj. uklidnění v
lidském těle, a především určitá, jinak nevysvětlitelná jistota, která
vnáší úžasný pokoj do lidského nitra. Ježíš jej vyjadřuje
podobenstvím o matce, která právě porodila. Ta zapomíná na
veškerou bolest, kterou měla při porodu a raduje se z nově
narozeného dítěte.
Zde je na místě si říci, že všechny fáze znovuzrození,
začínajíc touto, symbolizovanou narozením Ježíše v Betlémě ve
stáji, jsou neúplným přerodem na věčnou existenci, čili jsou po
této stránce nedokonalé a nedokonané. Teprve nanebevstoupení
Ježíše Krista představuje konečný dokonalý stav nebe, dosažený
definitivně, bez mezer. Než se toto uskuteční, mnoho se musí
přidat jak na prostředcích, pomocí nichž se spěje dále, tak na
dokonalosti rovnováhy mezi zevním a vnitřním uskutečněním.
Největším nedostatkem prvního znovuzrození je, že ani
zdaleka ještě nemůže dojít k uskutečnění všeho, co se narodilo
uvnitř duše a těla, také venku, styku člověka se světem zevním.
Chybí k tomu jak správné pochopení smyslu života na zemi až do

jednotlivých, zcela světských událostí, tak i síla. Bible se o tom
vyjadřuje velmi zřetelně: Ježíš je malým nemluvnětem, které zatím
není a nemůže být učitelem, nýbrž naopak musí být všemožně
chráněn před některými nežádoucími vlivy, především před
rozumovými úvahami, které stojí také mimo vně onoho vnitřního
zrodu. Nastává velmi svízelná fáze vývoje od vnitřního
uskutečnění, jehož dosah se teprve postupně začne chápat, přes
odpovídající zevní uskutečnění, vyjádřené symbolicky celou sérií
zázraků, začatých po křtu v Jordánu, až k harmonickému spojení
všeho pomíjejícího s nepomíjejícím, symbolicky vyjádřeného smrtí
na kříži a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista.
Tělo pozbylo pomíjející život, umřelo na kříži a bylo naplněno novým, věčným životem při zmrtvýchvstání, životem, se
kterým je možno existovat trvale v nebi.
Protože všechny symbolické náznaky okolo narození Ježíše
v Betlémě vedou k pochopení, že se má v prvé řadě uskutečnit
nějaká rozhodná změna v těle - rozumějte v těle v nejširším slova
smyslu, v těle se smysly, rozumem, city a pudy - už od začátku
křesťanství středem zájmu všech hledajících bylo hledání prostředků, jak této změny v těle docílit. Byly tu tradice starší než
křesťanství, byly tu dobře známé přístupy k tomu vnitřnímu uskutečnění, které se neztratily ani dodnes. Kdo měl vzácnou příležitost a možnost seznámit se s některými z nich, pozoruje, že tyto
tradice přežívají vznik a zánik jednotlivých náboženských proudů,
že však zároveň nabývají vždy nové podoby, v nichž jsou přijatelnější pro dobu, ve které se mají uplatnit. Je pravda, že bez jejich
znalosti by bylo křesťanství nemohlo přežít své začátky.
Křesťanská mše svatá, řecky agapé, hody lásky, která je jedním z
nejznámějších kolektivně užívaných prostředků ke znovuzrození,
byla známa dávno před křesťanstvím, např. v mithraismu.
Vedle kolektivních prostředků, jimž apoštolové dávali přednost, poněvadž měli za úkol rychle během svého krátkého
působení získat pro Kristovu cestu co nejvíce lidí, známe řadu
individuálních prostředků k získání znovuzrození. Do jedné takové
osobní interpretace vás chci uvést s tou podmínkou, že ji
nebudete považovat za všeobecně platné řešení. Tato chyba se
stala už mnohokrát. Nejznámější je v určitých kruzích, při konání
exercicií atd., široké používání duchovních cvičení sv. Ignáce z
Loyoly (1491-1556). Ten si ani nepomyslil, že jeho cvičení budou
užívána z nedostatku jiných pramenů poučení, všeobecně. Jaká
duševní muka a kolik neúspěchů se tím způsobilo mnoha
poctivým hledačům věčného života!

S něčím obdobným jsme se setkali ve dvacátých a třicátých
letech v Československu, kdy Karel Weinfurter zveřejnil velmi
starou osobní zkušenost se dvěma interpretacemi Ježíšových
pouček pomocí vnitřní modlitby. Propagoval tzv. písmenová
cvičení a tichou koncentraci, a snažil se z těchto dvou vývojových
prostředků vnitřního života učinit střed lidského snažení o přechod
z pomíjivého života do vědomě žitého věčného života. Weinfurter
správně pochopil význam lidského těla s jeho aparátem
rozumovým, smyslovým a citovým a upozorňoval na důležitý fakt,
na který se velmi často v křesťanství zapomínalo, že po fyzické
smrti nelze dosáhnout vyššího stavu vědomí než jakého jsme
dosáhli během pozemského života. Zbavil člověka bláhové naděje,
že se po smrti dostane do nebe, když do něho nevešel během
pozemského života.
Weinfurter však zapomněl, nebo asi nevěděl, že prostředky,
které navrhuje, jen za určitých, zcela výjimečných okolností vedou
k cíli, který nazýval podle rosikruciánské terminologie mystickou
svatbou, totožnou se symbolem nanebevzetí. Byly-li isolovány od
ostatního života, jak jeho systém nevylučoval, probíhal-li vedle
nich tzv. normální lidský život, jak doporučoval, mohly v nejlepším
případě přinést určité vnitřní uskutečnění, jímž je, symbolicky
řečeno, narození Ježíše v Betlémě, kdežto o ostatních stupních se
člověk dozvídal jen z náznaků, snů a různých stavů, které nebyly
ničím víc než zaslíbeními, která se dostavují u každého, kdo se
snaží postoupit dále, ale nesplňuje potřebné podmínky, aby se
postup mohl uskutečnit.
Ježíš svým životem ukázal, že první uskutečnění
duchovních ideálů probíhá v lidském nitru, dokonce s přímými
následky v lidském těle (narození ve chlévě). Po tomto vnitřním
převratu, jsou-li splněny další podmínky růstu, o nichž jsme si už
něco řekli, následuje dlouhá etapa vrůstání vnitřního uskutečnění
do zevního vědomí a do běžné zevní činnosti, zkrátka k
postupnému zharmonisování života mimo modlitbu s dosaženým
stupněm modlitby. Symbol: Ježíš se stává tesařem, je oddán svým
rodičům, nejedná jinak než ostatní lidé, ale přitom se od nich liší v
tom, že "musí býti v tom, co je jeho Otce", jak se vyjádřil ve svých
dvanácti letech, kdy zůstal ve chrámu a byl tam nalezen sv.
Josefem a Pannou Marií.
Teprve když se dosáhne takového stupně zdůvodnění
světské činnosti, může dojít k tomu, co je v životě Ježíšově
označeno symbolem křtu v Jordáně. Tato fáze znovuzrození už
není jen vnitřním stavem. Člověk se už předtím naučil promítat
svůj vnitřní stav znovuzrození do celé šíře svého života. Po křtu v

Jordáně, který si později samozřejmě podrobněji vysvětlíme, už
jde o něco mnohem náročnějšího: nebýt oddán rodičům a všemu,
co je pomíjející, nýbrž ve všem být poslušen svého věčného
vědomí, vůle věčnosti a nemít už vůbec svou osobní vůli. Ježíš to
vyjádřil velmi nesmlouvavě dvěma větami: "Kdo je má matka, kdo
jsou mí bratři?" a "Syn člověka nemá, kam by hlavy sklonil".
Člověk začne mít věčného Otce a věčný příbytek už zde na
zemi, zatímco očividně bydlí a žije jako ostatní lidé. To je ovšem
jen zdání lidí, kteří nemají tytéž zkušenosti jako on. Aby se toho
dosáhlo, k tomu je třeba splnit celou řadu dalších podmínek, o
nichž bude později řeč. Poslední z nich je, že po plném rozvinutí
moci věčnosti prostřednictvím těla (Ježíš se o této moci vyjádřil:
"Jsem menší než Otec"), bude zapotřebí obětovat celou tuto
obrovskou moc na kříži beze zbytku, jako by nikdy neexistovala.
Tím se má přejít z pouhého lidství do nepomíjejícího života,
nezávislého na času, prostoru a tvarech. A zase i potom má
člověk úkoly, a to nemalé, v těle a mezi lidmi, protože celý ten
vzestup i jeho uskutečnění je určen jen a jen pro lidi, kteří bez
vzorů nejsou schopni nic podobného uskutečnit. Proto Ježíš
vstává z mrtvých a vede učedníky dále.
Weinfurterovi nemohlo uniknout, že vnitřní uskutečnění má
své stupně, které zcela správně chápal podle symbolických
událostí Ježíšova života, avšak vůbec si nevěděl rady s tím, jak se
tyto vnitřní stavy mají uskutečnit v běžném vědomí, myšlení a činnosti. Odvážil se, zřejmě proto, že k tomu byl donucen zvídavými
přáteli, tvrdit, že člověk musí prožít hmotně všechno, co prožil
Ježíš, ne sice týmiž fakty, ale týmiž znaky takových faktů. Tak
např. tvrdil, že každý musí na sobě pociťovat rány Kristovy, musí
pociťovat tíhu trnové koruny atd. Důsledek toho byl, že nikdy před
tím, nevyjímaje ani františkánské kláštery, nežilo tolik
stigmatisovaných lidí pohromadě, jako v Československu mezi
oběma světovými válkami. A přece tito lidé nedokázali své vnitřní
stavy převést do ostatního života, byli v něm mnohdy stejně bezradní jako jiní světští lidé, což prozrazovalo dvojí: buď nehledali
především království Boží, aby jim mohlo být ostatní přidáno, nebo
zůstali starostliví, tj. vedení, které navodili vnitřním uskutečněním,
se neprosadilo navenek, do ostatního života. A tak jsme byli
svědky toho, že největší mystické hnutí, jaké vzniklo v rámci
křesťanství, zůstalo bez pomoci z vnějšku trčet na určité, dosti
nízké úrovni, která ani zdaleka nedosahovala úrovně mystické
elity, jak byla známa v křesťanství. Mystikou zde nazývám snahu o
navázání živého a vědomého spojení s Bohem už během
pozemského života.

Weinfurterovi žáci se o dosažení tohoto cíle pokoušeli čistě
vnitřními prostředky. Vůbec nepovažovali za nutné uvést v soulad
svůj život mimo modlitbu se svým vnitřním pokrokem. Pak se
mohlo stát jen trojí:
Buď se jejich vnitřní modlitba stala povinností, kterou prováděli čím dále tím mechaničtěji,
nebo za čas přestali věřit v účinnost své vnitřní modlitby a
zanechali jí,
nebo konečně prováděli svou vnitřní modlitbu tak horlivě, že
začali být tak mocně taženi do nitra, že nedokázali žít mezi lidmi a
konat světskou činnost.
Těchto posledních si všimneme, neboť ti se dopouštěli jen
malých chyb a nikdy nebyli odsouzeni k úplné stagnaci. Jedni z
nich prodlužovali délku svých duchovních cvičení (vnitřní modlitbu)
natolik, že tím ohrožovali nejen svou činnost ve světě, ale i své
zdraví, neboť během Weinfurterem předepsané modlitby se
nesměli ani nepatrně pohnout. Jestliže pak skálopevně věřili, že
spojení s Bohem mohou dosáhnout jen svým duchovním cvičením
a ničím jiným, dostavilo se u nich prudké vnitřní umírání,
způsobené touto vírou. Tato vnitřní smrt však našla člověka
obvykle naprosto nepřipraveného zemřít bez nejmenšího náznaku
věčného života. Dostavovaly se totiž u nich stavy, symbolicky
vyjádřené smrtí Ježíšovou na kříži, a tedy i moment, kdy Ježíš na
kříži zvolal: "Bože, proč jsi mne opustil!" Bezedná vnitřní
opuštěnost dostavující se při vnitřní modlitbě vždy znovu a znovu,
končila buď strachem před sebezničením a tedy únikem z tohoto
stavu, nebo ve výjimečném případě extasí tak hlubokou, že nesla
všechny známky fyzické smrti, takže takový člověk mohl být
zaživa pohřben. Mířil-li totiž běžný život mimo modlitbu někam
jinam než sama modlitba, nemohl se řád milosti projevit jinak, než
vytržením z běžného života, extasí.
I když docházelo jen k poloextatickým stavům, měly za
následek prudký odklon od života v tomto světě a ode všeho
pomíjejícího, protože člověk jasně cítil, že všechno pomíjející stojí
proti jeho nové a správné zkušenosti. Ovšem bylo tomu jen proto
tak, že světský život jako celek se nestal prostředkem k hledání a
nalezení věčnosti, nýbrž mířil zcela jinam, jevil se jen jako snůška
překážek a těžkostí, nikoliv jako nepřetržitá řada pomocných rukou, které si mají člověka podávat na cestě vpřed. Ježíšův život to
jasně dokazoval. Od křtu v Jordánu zřejmě, nikoliv jen fakticky, se
s ním nedělo nic jiného, než co bylo "v plánu", co mělo smysl pro
jeho vítězství na kříži a zmrtvýchvstání. Ježíš sám na to několikrát

upozornil, abychom si i my zajistili rovnováhu mezi životem ve
světě a životem vnitřním. Ježíš dával neustále najevo, že lidský
život má v dosahování věčnosti klíčový význam. To byl jeden z
důvodů, proč léčil choré a křísil mrtvé, aby dokonal své dílo v těle,
ne mimo ně.
Tento úkol těla a života v těle a ve světě se nedá vyřešit
útěkem z něho, straněním se života. Těmito mylnými úhyby
vznikají jen komplikace a dosažení cíle se oddaluje, přinejlepším
se pozměňují prostředky k dosažení cíle tak, že se vkládá mezi cíl
a nevědomý život pro světské cíle série výpadů, známých jako
extatické stavy, které se za takových okolností stávají nutným
zlem. Ježíš ukázal na hoře Tabor, jak stroze mají být tyto stavy
omezeny a že se nemají stát ústředním nebo jedním z hlavních
vývojových prostředků. Řekl-li, abychom nesedali na dvou židlích,
postavil nás před úkol sjednotit všechny své zájmy, všechno své
konání a myšlení tak, aby nakonec všechno, co děláme a na co
myslíme, bylo přímým prostředkem k poznání věčnosti.
Samozřejmě, k této jednotě a dokonalosti je třeba projít patřičnou
výchovou. Je to těžší cesta než dosáhnout extase, ale je to cesta,
na níž se neustrne při náhražkách spojení s věčností, jimiž jsou
extase všeho druhu. V životě klasických křesťanských mystiků,
kteří neznali cenu světského života jako prostředku k nalezení
věčnosti, extase představovaly prostřední část vývoje. Tato část
končila, jakmile osvícení nabylo takové váhy, že si podmanilo i
zcela běžné světské úkony, tj. sjednotilo celý život začínající
zevnitř.
Weinfurter neznal, právě jako středověcí mystikové, pravou
hodnotu světského života. Zatímco však oni se s touto neznalostí
vyrovnávali tím, že prchali ze světského prostředí do jakéhosi
druhu laboratorního prostředí v klášterech, Weinfurter ukazoval,
že tento únik je nesprávný, avšak se světským životem si nevěděl
rovněž rady. Pomáhal si indickým učením o karmě a převtělování.
Podle tohoto učení každá činnost, jak myšlenková, tak
skutková, způsobují následky, které si člověk musí odtrpět zde na
zemi. Jedině mystická modlitba prostá konkrétních myšlenek
otvírá cestu do věčnosti a nezanechává stopy v osudových
záznamech. V Indii je sice známa karmajóga (cesta činnosti) jako
jeden ze vstupních systémů do věčnosti, avšak i tento systém
potřebuje velkého přizpůsobení poměrům nové doby. O to se v
Indii pokoušel Šrí Aurobindo Ghos. Weinfurter se musel spokojit s
překladem Vivekanandovy Karmajógy, dílo Aurobindovo mu zatím
nebylo známo. Jak jsme si řekli, Weinfurter zvolil zdánlivě
nejsnazší cestu, ponechal světský život bez regulace. To byl

největší nedostatek jeho učení. Právě stylizace života ve všech
dobách nejvíce pomáhala lidem na cestě do věčnosti a byla
zdravou protiváhou vnitřní modlitby, a byla-li provedena správně
důsledně, vytvářela vhodné prostředí, ve kterém se dařilo
vnitřnímu uskutečnění na prvním stupni znovuzrození. Kdo
nedokázal k Weinfurterově předloze o vnitřní modlitbě přidat
stejně hodnotnou regulaci zevního života, myslím tím život mimo
modlitbu, dodnes zažívá jen různá zaslíbení ve snech a
smyslových stavech, ale neuskutečnil ani první znovuzrození
(narození Ježíše v Betlémě). Přesto však Weinfurterovo
přetlumočení nebylo pouhým osobním postojem autorovým, nýbrž
bylo založeno na velmi solidních, starých kořenech, které však
nikdy nebyly natolik zveřejněny, aby se jejich účinky daly sledovat
u více lidí, takže první zkušenosti se dostavily teprve u žáků
Weinfurterových. Zkrátka, začalo se znovu něco velmi starého a
dávno prověřeného rozvíjet v novém prostředí za zcela
změněných poměrů.
Přestože Weinfurterem navrhovaný způsob vnitřní modlitby
znamenal jednostranný přístup k řešení vstupu do věčného života,
stávalo se někdy ve zcela výjimečných případech, že účinky této
modlitby přesahovaly rámec vnitřního uskutečnění prvního
znovuzrození, modlitba sama přecházela do zcela jiných poloh a
hloubka vyvinula se v něco, co Weinfurter sice propagoval, podle
jeho terminologie, tj. v tichou koncentraci, která však byla něčím
zcela jiným, než tím, co mohl dosáhnout člověk, který se jí rovnou
začal věnovat podle návodu daného Weinfurterem.
Mám za to, že ani začátečník na cestě do věčnosti se
neobejde bez vnitřní modlitby, protože od začátku musí dbát na to,
aby úroveň vnějšího života odpovídala úrovni vnitřního života,
nebo aby se jeho vůle nerozpoltila, aby na jedné straně nezůstával
u svých denních často i malicherných starostí a cílů, a na druhé
straně usiloval o nejvznešenější cíl, jaký kdy člověk může pojmout.
O tom jsme si už mnoho řekli. Jelikož však otázka vyrovnané
úrovně zevního a vnitřního života je zároveň otázkou zajištění
trvalého pokroku na cestě do věčnosti, budeme se jí ještě mnohokrát zabývat.
Není myslitelno, že by se mohl někdo nerušeně soustředit
na abstraktní vnitřní poměr sebe k věčnosti, když by jeho mysl
byla plna starostí a nepokoje. Dnes jsme přece jen trochu pokročili
od dob napsání Weinfurterova Ohnivého keře, především víme, co
je třeba zařídit v běžném životě, aby se maximálně vyšlo vstříc
vnitřnímu životu modlitby. Proto má Weinfurterův návod na vnitřní
modlitbu nový, větší význam, než jaký měl, dokud tu stál isolován

od ostatního života, který paralysoval účinky vnitřní modlitby.
Kromě toho jsou tu k dispozici už mnohaleté zkušenosti mnoha
následovatelů Weinfurterových, konfrontace jejich výsledků s
výsledky jiných obdobných hnutí atd.
Hlavním důvodem pro praktikování vnitřní modlitby však je,
že člověk, má-li "mít právo" získat ze strany věčnosti odezvu,
kterou by si mohl uvědomit, má-li navodit s ní vědomé spojení,
musí sám ze své iniciativy udělat všechno, co může, a toto všechno co může, označil Ježíš jedinečně: "Dokud nebudete jako jedno
z maličkých těchto, nevejdete do království Božího", a pak větou:
"Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské".
A kdy se může člověk stát nejpodobnějším dítěti, ne-li ve vnitřní
modlitbě. Proto tam nejjistěji začíná dobývání věčnosti.
Aplikujme tuto myšlenku na tzv. písmenové cvičení
navrhované Weinfurterem, v podstatě podle Kerninga, jako jeden
z druhů vnitřní modlitby. Weinfurter navrhuje vyslovovat v obou
nohách najednou, zprvu nejvýš až do kotníků, začínajíc špičkami
prstů. Navrhuje vyslovovat v duchu jméno Boží Jehovah pomocí
samohlásek IEOUA, a praví vtipně, že toto jméno bylo zakázáno
vyslovovat nahlas proto, že v tomto zákazu byl skryt pravý způsob
jeho vyslovování v duchu. Řekli jsme si, že toto jméno představuje
program "Já jsem". Hodně jednoduché vysvětlení tohoto počínání
by bylo: Člověk se znovu začíná učit mluvit, ale za jiným účelem,
než aby se dorozuměl se zevním světem kolem sebe, nýbrž aby z
tohoto světa pronikl do věčnosti. Důležité je, aby tento smysl této
vnitřní modlitbě podkládal, aby se nikdy nestala tato modlitba
pouhým odříkáváním písmen, tedy písmenovým cvičením. Jedině
dítě pro svou vychovatelnost nám může být příkladem. Obecně se
dá říci, že dítě se nakonec, a to dost záhy, stane tím, co mu
zprostředkovává prostředí, ve kterém žije a co z něho jeho
vychovatelé chtějí mít. To jde tak daleko, že dostalo-li by se dítě
do výhradního vlivu zvířat, napodobilo by jejich život a stalo by se
do značné míry organickou součástí zvířecího světa.
Zpočátku se dítě učí jen napodobováním. Ježíš, kterému
tolik záleželo na tom, aby ho lidé následovali, tj. napodobovali,
zákonitě musel ukázat na dítě jako na vzor napodobovací
schopnosti. Napodobováním lidí dospělých stává se dítě postupně
platným členem lidské společnosti, mnoho se nelišícím od svých
rodičů a ostatních dospělých lidí. Přesto zůstává individualitou s
mnoha osobními zvláštnostmi. Něco obdobného se má nyní stát s
člověkem mířícím do věčnosti. Má se stát postupně sluhou
věčnosti, pak vědomým synem věčnosti a konečně věčností
samou, a přitom si má ponechat celou řadu osobních zvláštností,

jakýsi živý záznam individuálního postupu na cestě do věčnosti.
Živý v tom smyslu, že neobsahuje pouhé poučení o tom, co se má
podniknout, aby se člověk dostal do věčnosti, nýbrž i sílu, o niž se
člověk může opřít a pomocí níž může prorazit krunýř
pomíjejícnosti.
Aby přeříkávání IEOUA vedlo k navázání živého, vědomého
spojení s věčností, k tomu musí být splněno několik podmínek.
Samotné mechanické přeříkávání čehokoliv, podobně jako
mechanické užívání našich znalostí řeči, nevede k ničemu jinému,
než ke spojení se zevním světem, s těmi, kdo naší řeči rozumí, a
to ke spojení velmi nedokonalému, pro něž máme termín "dorozumění". Nikdy nenastane nic jiného. Říkáme-li pak něco v duchu,
nikoliv nahlas, nenastane dorozumění. Jak tedy může pomocí
vyslovování IEOUA nastat vědomé spojení s věčností? Musí být
splněny tři podmínky, z nichž jedna je dána už povahou tohoto
seskupení samohlásek.
Tři podmínky, z nichž ani jedna není splněna při hovorové
řeči, a proto nastává jen dorozumění s lidmi.
První podmínka, daná již povahou IEOUA, je tato: Celá
hmota je složité chvění něčeho. Není třeba pouštět se do dalšího
rozboru. Zvuky představují jemnější chvění než jaké existují ve
hmotě všech tří skupenství. Ze zvuků souhlásky jsou daleko
hrubším a složitějším chvěním než samohlásky. To všechno buď
už je nebo bude vědecky dokázáno. Na vědeckých důkazech zde
tolik nezáleží, protože vždycky dlouho pokulhávají za osobní
zkušeností v této věci. Naučil jsem se např. už v předškolním věku
poznávat kvalitu všech lásek, často už tehdy jsem je říkal v těle i
mimo ně. Tehdy mi ovšem nesloužily k pronikání do věčnosti, ale
k dorozumění se zvířaty, k navození chtěných nálad, k zahánění
horečky atd. Nikdo mě tyto věci neučil. Proto se ani nedivím, že
když jsem si přečetl Weinfurterovo pojednání o písmenových
cvičeních, učinil jsem to tak zběžně a nepozorně - neboť jsem
tehdy neměl ani čas ke kloudnému čtení, ani touhu, protože jsem
všechno, co tam bylo napsáno, považoval za samozřejmé - že
jsem si ani nepovšiml, co jsem si při četbě vybavil z dosavadních
již zapomenutých zkušeností z mládí, a co jsem vyčetl z knihy.
Výsledkem takové "četby" bylo, že jsem dělal něco velmi
odlišného od rad Weinfurterových, jak jsem se později přesvědčil.
Zkrátka, organicky jsem navázal na své dosavadní zkušenosti. To
bylo věci ku prospěchu. Nebudu zde popisovat písmenové cvičení,
které jsem dělal, protože bylo postaveno na zkušenostech, které

člověk běžně nemá. Z toho důvodu by bylo pro jiného člověka
bezcenné.
Ale za tím konkrétním počínáním stojí obecně platný
poznatek: Bez onoho samozřejmého, důvěry plného přístupu,
podobného nezkušenému, naivnímu postoji dítěte, kterému je otec
nebo matka až do určité doby aspoň v něčem dokonalou bytostí,
bez tohoto přístupu k "písmenovému cvičení“, bez tohoto ducha
důvěry v ně, není možno pomocí něho se dostat tak daleko, jak je
třeba. V žádném případě se jím neprorazí do věčnosti, nýbrž jen
na samý její okraj, dá-li se to tak obrazně říci. Právě přirozená
povaha samohlásek k tomu vydatně pomáhá. Ve věčnosti není
žádného chvění, proto nemůže být smysly postřehnutelná. Sv.
Jan, Miláček Páně, apoštol Ježíšův, který s ním tři roky chodil,
praví: "Boha nikdo neviděl". Samohlásky, které mají nejjemnější
chvění, jsou na samé hranici chvění. Za nimi už je jen nechvění věčnost. Vyslovujeme-li správně a ve správném duchu, ocitáme se
opravdu až na samé hranici časného, na rozhraní mezi
pomíjejícím a nepomíjejícím. Samohlásky jsou mostem, který se
klene nejdále z hrubé pomíjejícnosti.
Druhou podmínkou je, že technika tohoto vyslovování musí
být tak samovolně zvládnuta, že se toto vyslovování může stát
jakýmsi druhem uměleckého projevu, že se do něho může vložit
celý člověk se všemi svými mohutnostmi (viz umělecká hra na
klavír).
Třetí, neméně důležitou podmínkou je, aby toto opakování
nikdy nebylo ničím méně než prostředkem k navázání spojení s
věčností, a také ničím více než tímto prostředkem. Člověk nikdy
nesmí zaměnit prostředek za cíl. Je-li tato podmínka správně
splněna, záhy z celého vyslovování samohlásek zbude pouhá
pozornost bez jakýchkoli smyslových pocitů, pozornost vůči
věčnosti a namířená na věčnost. A protože tato pozornost zcela
odpovídá pozornosti věčnosti vůči nám, přejdeme pomocí ní do
věčnosti. Rovné s rovným se slučuje.
Pomocí splnění této podmínky si může každý snadno ověřit,
zda je a kdy už je schopen prostřednictvím této metody přejít
vědomě do věčnosti a kdy ještě nikoliv.
Jestliže jej zaujme technika do té míry, že zapomene na
svůj cíl, přestane mířit do věčnosti, pak ještě vůbec nezvládl
techniku a ona mu překáží v tom smyslu, že zastiňuje jeho
pozornost a obrací ji na sebe.
Něco podobného se děje tehdy, když člověk začne při
opakování písmen pociťovat jejich vliv v těle v podobě proudění,

mrazení, tepla, mravenčení, kvašení apod. Těmto následkům se
dá těžko zabránit, ale nutno si uvědomit, že je třeba dostat se za
ně a že se pozornost vůči věčnosti musí tak vystupňovat, že
překryje tyto smyslové vjemy. Nebude však vadit, když si povíme
ještě něco z techniky, co nám do jisté míry usnadní přehlušit,
odstavit tyto pocity.
Nasazujeme-li samohlásky přerušovaně, neříkáme vlastně
samohlásky,
nýbrž
svého
druhu
souhlásky
doplněné
samohláskami, podobně jako když podržujeme zvuk "k" nebo "l".
Řeknete-li "K" a snažíte se podržet tento zvuk, neříkáte už "k",
nýbrž francouzské polohlasné "e", tedy samohlásku, pro niž
nemáme psaný symbol. Vyslovíte-li "I", má při vyslovení povahu
souhlásky, pro kterou rovněž nemáme psaný symbol. Kdo potom
nasazuje postupně, I, E, O, U, A, je daleko od vyslovování tohoto
jména jako celku a jako plynulé soustavy samohlásek. Pro nás
Slovany nebo Němce je dost těžké, máme-li pochopit, jak se
vlastně takové jméno má vyslovovat. Španěl však nevyslovuje
např. "es una habitación" tak, že by nasazoval každé slovo zvlášť,
nýbrž vyslovuje plynule: "esunaabitación". Zrovna tak má být
vyslovováno IEOUA, nemá-li mít jen příliš vzdálený vliv nebo příliš
vzdálenou povahu základního chvění.
Je pravda, že každá z těchto samohlásek znovu a znovu
nasazovaná a mající tedy povahu jakýchsi polosouhlásek, nebo
spíše slabik složených ze souhlásky a samohlásky, má zřetelnější
vliv na hmotu lidského těla, dokonce tak zřetelný vliv, že jej lze
těžko překrýt pozorností upřenou na věčnost, zvláště když věčnost
si nikdo neumí a nemůže představit. Tento vliv se projevuje především jakýmsi prouděním v těle, které je podobné elektrickému
proudu puštěnému do těla z elektrisačního přístroje, probíhajícího
však většinou ve vlnách. To je vliv, který se cítí. Kromě toho jsou
tu vlivy ještě mnohem důležitější, ale neprobíhající ve smyslech,
jimi nezaregistrovatelné. Tímto způsobem vyslovenou skupinou
samohlásek se mění dokonce struktura hmoty, krevní obraz atd.
Je nutno umět toto soustředění dávkovat, tj. dělat je pravidelně
denně a nepříliš dlouho, maximálně půl hodiny a ve stejnou dobu,
pokud možno s lačným žaludkem, vleže, naprosto nehnutě, s
nohama vzájemně se nedotýkajícíma, s páteří vodorovnou nebo
aspoň rovnou, tj. s tělem ohnutým jedině v kyčlích a nikoliv v oblasti krku nebo ramen. Kdo má záda nahrbená, měl by ostatní
páteří včetně hlavy plynule doplňovat tento oblouk na část kruhu,
nikoliv elipsy. Za takových okolností síly vzbuzené v těle probíhají
patřičným způsobem, tedy nikoli zdraví škodlivým, nýbrž pro
zdraví prospěšným. My si však přejeme hledat království Boží a

jedině v takovém případě nám může být všechno ostatní přidáno,
tedy i potřebné zdraví.
Pak není divu, že si přejeme, abychom toho v těle pociťovali
co nejméně, protože pak se snáze dostaneme za tyto pocity a ony
nám nezastiňují cestu do vědomého zažívání věčnosti. Pak ovšem
nárazové přeříkávání musíme vymýtit, abychom se dostali co
nejdále k hranici věčnosti, tj. bychom navodili co nejjemnější
chvění, blízké už onomu věčnostnímu klidu.
Existují také technické pomůcky, prosím, jen pomůcky, ale
nikoliv zanedbatelné, jak neztratit z mysli věčnost. Pomůcka,
kterou zde nyní budu vysvětlovat, je vhodná i pro nevěřící.
Přeříkávejme IEOUA současně v obou palcích nohou, které
symetricky leží vedle sebe. Nepředstavujme si písmena psaná, ani
si nepředstavujme dráhu jejich z krku, kde vznikají, tělem do
oněch palců, nýbrž naopak, snažme se z palců jimi mířit v rovině
těla dále do nekonečna, jakoby každý palec vysílal jeden úzký
laserový paprsek dopředu, až do nekonečna.
Nekomplikujme si věc sesíláním písmen z hlavy nebo z krku
do nohou a teprve pak odtamtud do nekonečna. Tím splníme dva
základní požadavky: pomocí vlastnosti věčnosti - nekonečnem - si
podržujeme představu o věčnosti, kterou bychom si jinak
představit nemohli, a pak napojujeme se tělem na věčnost. Tato
druhá podmínka je nesmírně důležitá. Splňuje požadavek, že bez
lidského těla nemůžeme proniknout do věčnosti. Tento požadavek
se dá splnit ještě mnoha jinými způsoby, ale vždycky musí být
splněn, jinak by lidská existence nebyla nepostradatelným
prostředkem na cestě do věčnosti a mohla by do ní vcházet např. i
zvířata, která přece také mají vědomí.
Tato pomůcka vydatně pomáhá též k tomu, aby se člověk
zbavil klamného pocitu oddělenosti. Je zvlášť důležitá na cestě
přes existenci, jak ji právě navrhuje Ježíš.
Technických pomůcek by bylo možno udělit pro různé
úrovně vývoje mnoho, avšak žádná technika nemůže zastat
psychickou stránku vnitřního uskutečnění. Ta je tak důležitá vedle
techniky, že Ježíš modlitbu vysvětlil jen několika poučkami, kdežto
psychickou část cesty k Bohu vyjádřil imperativním: "Dokud nebudete jako jedno z maličkých těchto, nevejdete do království nebeského". Promiňte, že se k této myšlence pořád vracím. Nebudu
s jejím výkladem nikdy hotov, jak pro její důležitost, tak pro její
hloubku. Podívejme se však na dítě z hlediska prvního vnitřního
uskutečnění. Pochopení dětského přístupu k věcem a lidem nám
zde velmi pomůže.

Ježíš nám chtěl zaručeně pomoci svým výrokem o dětech,
abychom i my dospělí mohli vstoupit do věčného života.
Je zajímavé, že dítě nemůže vstoupit do věčného života,
avšak dospělý člověk, stane-li se ve svém postoji vůči věčnosti jako dítě ve svém postoji k okolnímu světu, má předpoklady pro
vstup do věčného života. Dalo by se tedy zhruba říci, že je třeba
zaujmout postoj dítěte se zkušenostmi dospělého života nebo za
pomoci rozvinutého života dospělého člověka.
Dítě je především pružnější ve své schopnosti
přizpůsobovací než dospělý člověk. Jde-li si hrát a zaujme-li se
svou hrou, zapomene, že má rodiče a zapomene i na všechno
ostatní. Splňuje další podmínku, na kterou Ježíš kladl velký důraz:
"Nesedejte na dvou židlích". Dítě celou svou duší se umí
přimknout k tomu, co právě provádí. Jemu např. velmi nepříjemné,
když je rodiče odvolávají z jeho her.
Vzpomínám si na své rané dětství. Rád jsem zastavoval na
ulici vodu odtékající do kanálů při dešti. Aby se jí nadrželo co
nejvíce, muselo se jít do deště. Ulice tehdy nebyla ještě dlážděná,
bylo tam dosti písku a hlíny, aby se pomocí tohoto materiálu dala
nadržet pod chodníkem voda. Zajímavé na tom však je, že i
nevadil déšť, že jsem ani nevěděl, že jsem promoklý. Jen jsem
stavěl hráze, protože mi bylo líto vody, která odtékala bez užitku
do kanálu. Když mne maminka objevila, obvykle jsem už byl promočen až na kost. Tento poznatek je velmi důležitý.
Je v těchto dětských hrách hodný kus toho, co nazýváme
odosobněním. Co děti musí vytrpět a snést, aby se některá
náročná hra povedla! A přece nejde o nic víc, než o hru. Tolik
musí umět vložit dospělý člověk do svého vnitřního uskutečnění.
Dítě nemá tolik vytrvalosti jako dospělý člověk, ale pociťuje
neustálou potřebu něčím se zabývat, co má povahu hry. Také od
dospělého člověka, který má a chce uskutečnit vstup do věčnosti,
se chce něco podobného. Kdyby po dlouhou dobu denně dlel ve
vnitřní modlitbě, stala by se mu tato možná dokonce něčím velmi
nudným a postrádala by oné intensity, s níž se setkáváme při
dětských hrách, a která je absolutně nutná pro vstup do věčnosti,
protože tento vstup není daleko, je blízko, ba velmi blízko; není
třeba k této bráně do věčnosti dlouho jít, ale je třeba prorazit naší
osobností, opustit všechny vyšlapané cesty a cestičky, po nichž se
nám pohodlně kráčí, a velmi pronikavě soustředit na věčný cíl, tj.
opustit na okamžik a vždy znovu na okamžik všechny časné cíle a
soustředit své síly na věčný cíl.

Soustředění v potřebné intensitě nemůže trvat dlouho.
Dopouští-li se někdo té chyby, že hned na počátku cesty prodlužuje své pokusy o vstup do království Božího, zřeďuje svou sílu a
neprosadí se. Učitelé na obecných školách vědí, jak je obtížné
udržet pozornost malých školáčků na jednu jedinou věc. Proto se
děti od začátku učí několika předmětů, najednou, lépe řečeno,
přecházejí z jednoho do druhého. Jen tak se udrží jejich pozornost. Vstupujeme-li do věčnosti, učíme se tam také jen prvním
krokům, jsme tam teprve nově narození a proto se musíme ve
všem učit od dětí. Dítěti stačí, že má k někomu důvěru a tato
důvěra, která mu někdy přijde velmi draho, mu stačí jako měřítko
všech hodnot toho, jemuž věří. Dá se od něho svést nejen k
dobrým, ale i ke špatným věcem, o nichž neví, že jsou špatné.
Dospělí často zneužívají této důvěřivosti dětí. To už je ovšem jiná
věc.
Nám teď jde o onu vlastnost, s níž se dítě odevzdává vedení
těch, kterým důvěřuje. Ježíš si přeje, abychom jako dítě se uměli
bez výhrad chopit jím nabízené pomoci a jím nabízených
prostředků. Nemyslete si, že je to jen otázka víry. Nikoliv, v daleko
větší míře je to otázka zásady: "Seď jen na jedné židli!" Jen takový
způsob dobývání věčnosti vede k úspěchu, neboť i při nepatrných
lidských schopnostech násobí intensitu zásahu, a toho je nejvíc
zapotřebí. Slovem intensita však není myšleno hrubé, násilné
počínání. Jde přece o intensitu duševního úsilí, tedy o
bezmezerovitost soustředění na cíl a nekompromisní užití
prostředku.
Všechny tyto dílčí postřehy by měly vyústit v několik
základních poznatků.
Dítě dovede žít je pro přítomný okamžik daleko více než
dospělý člověk. Svým stavem mysli splňuje požadavek "Já jsem" IEOUA. Vždyť věčnost po stránce existenční je neustálé trvání,
tedy neustálá přítomnost bez začátku a konce. Dítě do tohoto stavu co chvíli vstupuje při své hře, a nepoznává věčnost jen proto,
že nemá k dispozici celého hotového člověka. Jen celobytostní
vstup dospělého člověka přináší s sebou všechno potřebné, co
člověku umožňuje dospět až do věčnosti. U dítěte jeho stavy
intensivní přítomnosti, přehlušující vzpomínky na minulost i na
budoucnost, jsou jen jakýmsi dozvukem věčnosti, ze které jeho
nejhlubší jádro duše vystoupilo při narození dítěte na svět. U
dítěte je to doznívající schopnost, u dospělého to musí začít být
ničím nenahraditelný prostředek ke vstupu do věčnosti.

Ukazuje-li Ježíš na příklad dítěte, říká zároveň, že od
začátečníka, tj. od toho, kdo teprve vstupuje do království Božího,
nechce tolik jako od pokročilého, který má vstoupit do Jordánu a
odolat Satanovi na poušti, a od pokročilého nechce ještě tolik jako
od toho kdo s Ježíšem vstupuje na kříž.
Ježíšova poučka o dětech je pro nás velmi povzbuzující.
Dítěti je dovoleno mnoho z toho, co by si dospělý nesměl dovolit.
Ježíš si nepřeje nic více, než abychom se naučili vstupovat
do věčnosti, abychom aspoň na chvíli dovedli odstoupit od všech
svých starostí a patřili jen Jemu, tj. věčnosti. Chce, abychom se
naučili pociťovat potřebu těchto opakovaných vstupů. Tím
nabudeme mnoho nových vlastností, bez nichž bychom se na
další cestě neobešli.
Emmet Fox, novodobý americký mystik, tyto vstupy nazývá
"Zlatým klíčem", a to plným právem. Budu zde citovat jeho návod
a komentář připojím až nakonec. Bude ho zapotřebí, protože Fox
míří svým Zlatým klíčem jen k uspořádání a ke zharmonizování
lidské činnosti, s notnou dávkou amerického přístupu k životu,
který mnoha Američanům připadá tím dokonalejší, čím je
úspěšnější. Fox praví:
Vědecká modlitba (pozdvižení tvého vědomí nad úroveň, na
níž se střetáváš se svým problémem) umožní ti teď nebo později,
abys sám sebe nebo jiné lidi vymanil z těžkostí. Tato modlitba je
Zlatým klíčem k harmonii a ke štěstí.
Lidé, kteří neznají nejmocnější sílu života, budou si myslit,
že jde o ukvapené tvrzení. Je však třeba jen provést poctivý
pokus, abychom si dokázali, že jde nepochybně o správné tvrzení.
Nemusíš přitom nikomu věřit a ani bys neměl. Jen se sám pokus a
uvidíš!
Bůh je všemohoucí a člověk je jeho obrazem a
podobenstvím a vládne všemi věcmi. To je Bohem zjevené učení
a musíme je chápat doslova v jeho plném významu.
Význam "člověk" zaujímá všechny lidi, a proto není
výsadním právem mystika, světce nebo duševního lékaře - jak se
často domníváme - aby oni sami si přivlastňovali tuto vládu.
Ať jsi kdokoliv a čímkoliv, Zlatý klíč k harmonii je nyní ve
tvých rukou, neboť v modlitbě, při které tvé vědomí bude
povýšeno (vědecká modlitba), působí Bůh a ne ty, proto jsou tvé
jednotlivé těžkosti nebo slabosti naprosto nepodstatné při tomto
postupu. Ty jsi jen strouha, kterou si Božské působení klestí

cestu, a tvá spolupráce spočívá skutečně jen v tom, že změníš
své myšlení.
Při prvním pokusu mají začátečníci často podivuhodné
výsledky, neboť podstatné jest, že mají rozhodnou mysl a
dostatek víry, aby mohli provést pokus. Tvé náboženské zaměření
nehraje přitom žádnou roli.
Provedení samo je jako u všech základních věcí velmi
jednoduché. Musíš provést následující: přestaň myslet na těžkost,
ať je jakéhokoli druhu, místo toho mysli na Boha. To je celé
pravidlo, a jestliže je dodržuješ, těžkost brzy zmizí.
Je nerozhodné, zda jde o zdraví, peníze, soudní proces, o
při, úraz nebo cokoliv jiného, na co myslíš. Ať jde o cokoliv,
přestaň na to myslet a místo toho mysli na Boha. To je všechno
co musíš učinit.
Je možno si vůbec něco jednoduššího představit? Sám Bůh
by to sotva mohl jednodušeji provést, a přece to nikdy neselže,
učiníš-li poctivý pokus.
Nepokoušej se představit si Boha, neboť to je přirozeně
zcela nemožné. Modli se a podrž na zřeteli, co už víš o Bohu: Bůh
je moudrost, pravda a nepostižitelná láska. Bůh je všudypřítomný,
Bůh je vševědoucí atd. Je jedno, jak tomu rozumíš, opakuj to
znovu a znovu.
Musíš však přestat myslet na těžkost, ať je jakéhokoli druhu.
Pravidlo zní: Mysli na Boha! Myslíš-li však na těžkost, nemyslíš na
Boha. Stále se ohlížet, abychom viděli, jak se věci vyvíjejí, je
pochybné, neboť když myslíme na těžkost, nemůžeme výlučně
myslet na Boha.
Musíš se snažit aspoň na několik okamžiků odvrátit mysl od
těžkostí a myslet jen na Boha. To je to nejpodstatnější, co musíš
dodržovat.
Umíš-li se tak prohloubit v nazírání na duchovní svět, že na
okamžik opravdu zapomeneš na všechno, co souvisí s těžkostí, o
níž začínáš se modlit, brzy zjistíš, že těžkost zmizela - že tvůj
pokus byl úspěšný.
Stojíš-li tváří v tvář obtížnému člověku nebo obtížnému
postavení a můžeš-li použít Zlatého klíče, pomysli jednoduše:
"Nyní chci pomocí Zlatého klíče pomoci příslušnému člověku nebo
odvrátit hrozící nebezpečí." Pak se snaž zbavit se všech myšlenek
na příslušného člověka nebo na nebezpečí, a mysli jen na Boha!

Prosíš-li tímto způsobem za člověka, nesnaž se změnit jeho
chování, nýbrž jen se snaž, aby tě nezranil nebo nerozčílil, a čiň
mu jen dobře. Nato se jistě stane lepším, moudřejším a
zduchovnělejším člověkem, a to jen proto, žes pro něho užil
Zlatého klíče. Hrozivě se vyvíjející proces nebo jiná těžkost budou
pravděpodobně beze škod vyřešeny, zmizí, a každá ze stran se
bude cítit uspokojena správným jednáním.
Jestliže zjistíš, že snadno užíváš Zlatého klíče, budeš ho
chtít použít častěji. Uvědom si však, že musí odpadnout jakákoli
myšlenka na záležitost, dříve než znovu použiješ Zlatého klíče. To
je velmi důležité.
Řekli jsme, že se Zlatý klíč dá snadno použít. To je pravda,
ale ne vždy s ním můžeme lehce otáčet v zámku.
Jsi-li pln obav nebo starostí, daří se ti zpočátku velmi těžko
odvrátit myšlenky od pozemských věcí. Opakuješ-li však některá
tvrzení o absolutní pravdě, která ti zvláště vyhovují, dostane se ti
pomoci. Říkej: "Je jen jedna moc - Bůh!", nebo "Jsem dítětem
Božím, obklopuje mne a naplňuje ne dokonalý Boží mír!", nebo
"Bůh je láska", nebo "Bůh mne nyní vede", nebo snad co
nejjednodušeji a co nejlépe: "Bůh jest ve mně!"
I když ti tato tvrzení zpočátku budou připadat hodně
mechanická nebo prázdná, brzy zjistíš, že tvá spolupráce začala
působit a tvé poznání se rozjasní. Nebojuj, buď klidný a vytrvej!
Pokaždé, když tvá pozornost se rozplyne do dálky, obrať ji rychle
zpět!
Nepokoušej se předem si představovat, jak budeš zřejmě
své těžkosti zbaven. To jmenujeme "malováním budoucnosti"
nebo "skicováním", a to pokus jen zdržuje.
Ponech prostředky a cesty Bohu. On přinese řešení. Chceš
se jen dostat z těžkostí - to stačí. Splň svůj díl a Bůh neopomene
učinit své.
"Neboť kdo vzývá jméno Páně, bude blažený."
Tento překlad byl pořízen podle článku v časopisu "Die
andere Welt", 16. ročník, září 1965, č. 9, str. 775-777. Tisk povolila "Deutsche Unity-Gesellschaft für praktischen Christentum e.
V.", 532 Bad Godesberg-Lannesdorf. Časopis vychází:
Postverlagsort 7800, Freiburg IBR.
Článek je výstižně doplněn myšlenkou Angela Silesia: "Já
sám jsem věčnost, opouštím-li čas, a spojujeme-li se já v Bohu a
Bůh ve mně."

Celý tento návod chápu jako jedno ze správných vysvětlení
slov Ježíšových: "O cokoliv budete žádat ve jménu mém, dám
vám." Na první pohled by se zdálo, že správná prosba má vypadat
asi tak, že se řekne s plnou důvěrou třeba: "Pane Ježíši Kriste,
prosím tě o to a o to." Čili už proto, že se dovoláváme jména Ježíšova, máme být vyslyšeni, ať je obsah prosby jakýkoliv? Zkuste si,
že s tímto druhem modlitby neuspějete. Ani by nebylo správné,
aby se tak stalo. Měli jsme už trochu příležitost vysvětlit si, co je to
jméno Boží, zvláště IEOUA. Soustředíme-li se na jméno Boží v
duchu, jaký nám nejlépe vyhovuje, např.: Bůh je láska, Ježíš je
cesta, pravda a život atd., a držíme-li se této myšlenky nikoli
slovně, ale významově, ocitáme se myšlenkově se svým vědomím
nad lidskou úrovní, a protože sami se dostáváme do nadlidské
úrovně, kterou jsme si nazvali řádem milosti, a protože nejsme
oddělenými bytostmi od ostatních lidí, připravujeme sestup této
milosti i na své okolí, nebo prostě do všech souvislostí našeho
života. Uvedu zde jeden případ použití Zlatého klíče člověkem,
který o tomto návodu neměl ani potuchy, ale byl k jeho použití
přiveden okolnostmi, obdobně jako já.
Událost mi vyprávěla řádová sestra Dobroslava, která
během třicátých a čtyřicátých let sloužila jako ošetřovatelka v
plzeňské všeobecné nemocnici. V době, o níž vykládala, sloužila
na oddělení paralytiků. Jednou tam byla sama na oddělení v noci
asi s 35 nemocnými. Dlela v místnosti pro sestry, když tu zjistila
podle hluku na chodbě, že nemocní se srocují a chystají se ji
přepadnout a znásilnit. Zamkla se ve své místnosti a začala se
vroucně modlit. Avšak rány na dveře se stupňovaly a bylo jasné,
že dveře dlouho spojený nápor několika pacientů nevydrží.
Rozhodla se namísto prosby odevzdat se do vůle Boží. Řekla si:
"Pane Ježíši, Ty přede mnou a já za Tebou", a slíbila dorážejícím
pacientům, že jim otevře, jen co uvolní tlak na dveře, neboť se
nedalo hnout zámkem. Podařilo se jí oním bezstarostným
následováním Krista zbavit se rozčílení a strachu, otevřela dveře a
vešla do zástupu rozzuřených pacientů. Rozestoupili se na obě
strany a po vybídnutí ji následovali. Ona je takto zkrocené odvedla
do jejich pokojů, popřála jim klidu a pokoje a pozamykala je. Pak
se vrátila do své místnosti a ke svému úžasu ani z jednoho pokoje
neslyšela, že by se někdo dobýval ven. Za čas dveře odemkla a
zjistila, že všichni spí. Nebezpečí bylo zažehnáno a nic
podobného se už nikdy neopakovalo.
Obrátíme-li užití Zlatého klíče zcela na vnitřní uskutečnění,
jak o něm byla řeč, nebo chceme-li jím vstoupit do království
nebeského (Božího), počínáme si obdobně. Zlatý klíč nám

prozrazuje jednu důležitou stránku tohoto dobývání království
Božího, a to stránku volní. Mnozí lidé si stěžují, že mají nejlepší
vůli vstoupit do věčnosti, že jsou ochotni podstoupit jakoukoli oběť,
aby se tak stalo, ale nemají úspěch, nevidí pokroky na své cestě.
Neumějí totiž správně vládnout svou vůlí, nebo, ještě lépe řečeno,
míchají se se svou lidskou vůlí tam, kde se s ní nic nezmůže,
naopak se všechno naruší. A ještě jinak: Lidskou vůlí lze působit
aktivně nebo pasivně. Zde je na místě pasivní působení lidskou
vůlí, čemuž bychom běžně řekli, že to znamená nepůsobit svou
vůlí, nýbrž nechat věcem volný běh. Jenže tento způsob
porozumění tomuto užití nebo neužití lidské vůle je nedostačující,
chybný.
Emmet Fox správně radí, aby ten, kdo chce vyřešit nějakou
svou těžkost pomocí Zlatého klíče, především co nejdokonaleji
pustil z mysli těžkost, která ho sužuje. Pak se má co nejlépe
soustředit na Boha, ale nikoliv s prosbou, aby mu pomohl odstranit
těžkost, nýbrž jen a jen se má soustředit na Boha. Zda-li se tento
způsob počínání nepodobá vstupu dítěte do hry? Zapomene na
všechno, co bylo před hrou, a jen takto si dokáže dokonale bezstarostně zahrát. Obdobně tomu má být i při vstupu do království
nebeského, do vědomí věčnosti. Člověk musí umět nejen
dokonale pro chvíli svého vnitřního uskutečnění - a při tomto
úvodním kroku jde jen o vnitřní uskutečnění - v mysli odstoupit od
všeho pozemského, ale též i od prosby za přijetí do věčnosti, a
místo toho se má soustředit na svou hru s věčností, třeba na
jméno Boží IEOUA. Vždyť v tomto jménu je nějak, zatím člověk na
svém stupni vývoje neví jak, obsažen jak program dosahování
věčné existence, tak i ona sama. Proto mohl Ježíš svým
apoštolům radit, aby vzývali jeho jméno, že budou ve všem
vyslyšeni, rozumějme: ve smyslu "hledejte království Boží a vše
ostatní vám bude přidáno", tedy ve všem, co odpovídá programu
celkového i individuálního vývoje všeho stvořeného směrem k
nestvořenému, k věčnosti, k Bohu.
Kdyby člověk k opakování IEOUA přidával ještě nějakou
prosbu a míchal obojí dohromady, nikdy by se nedostal na hranice
věčnosti. Myslel by na dvojí, na onu těžkost, která spočívá v tom,
že se nachází vně věčnosti, v tzv. temnotách vnějších, a na
věčnost. Přesun vědomí by se nemohl uskutečnit, protože vědomí
by bylo rozděleno na dvě části. Vůle lidská, jež se chce spojit s
věčností, se na počátku soustředění na jméno Boží dokonale
převtěluje do tohoto prostředku, přestože ho nikdy nezaměňuje za
cíl. Pouze beze zbytku jen tímto prostředkem spěje do věčnosti.

Bude se vám to zdát divné, ale člověk se musí ztotožnit s
prostředkem, kterým se ubírá do věčnosti, asi tak, jako tomu bylo
při agapé, při hodech lásky prvních křesťanů. Tyto agapé byly
prapůvodní podobou pozdější katolické mše. Křesťané přinášeli k
těmto hodům drobné dary, které představovaly obětujícího. Obětující se ztotožnil s obětí. Tato oběť se věnovala Bohu, proměnila
se, převtělila se v Boha, a takto proměněnou oběť potom přítomní
snědli. Tato theofagie, pojídání Boha, běžná na celém středním a
blízkém Východě, zvláště pak v Řecku už v dobách
předkřesťanských, zpřístupňovala člověku představu o proměně,
kterou člověk musí dokonat, zvláště jde-li cestou existenční, přes
existenci. Proto i Ježíš při poslední večeři lámal chléb, dával jej
jísti svým učedníkům, a řekl jim, že je to jeho tělo; na to jim dával
pít víno a řekl, že je to jeho krev.
Toto je jedna ze základních myšlenek Ježíšových, bez
jejíhož pochopení nemůžeme naplnit program IEOUA a
nemůžeme vejít svou existencí do existence věčné natrvalo.
Zatím stačí vědět, že vyslovováním IEOUA předávám sebe
celého věčnosti, že pomocí tohoto IEOUA chci být celý ve
věčnosti, a že toto IEOUA musí být výrazem mého chtění; obojí, tj.
má vůle a opakování IEOUA nesmí stát vedle sebe. Dítě dokáže
sebe celé vložit do hry pomocí primitivních hraček. Ideální by bylo,
kdyby obětující splynul se svou obětí, a oba splynuli s tím, komu
obětovali.
Je pochopitelné, že dar IEOUA, jejž přináší obětující k hodům lásky, má právo zastupovat obětujícího člověka jen tak dlouho, pokud on sám se nedokáže celý obětovat. Zpočátku se tedy
jen připravuje v duši k oběti, zdokonaluje toto připojování se a
přivtělování sebe, až nakonec předává celý svůj život se vším
dohromady, více dát nemůže. To však dítě ještě neumí, ani
nechce. Miluje svůj život, lpí na něm. Dovede jej jen na chvíli
věnovat hře, do které se vkládá myslí. My si tu však potřebujeme
ukázat celý vývoj vnitřní modlitby, od narození v Betlémě až po
smrt na kříži.
Splňuje-li však učedník při vnitřní modlitbě požadavky
definované dětskou hrou a s ní související dětskou čistotou mysli,
vstoupí do království nebeského ovšem jen na okamžik. Následky
tohoto vstupu však intensivně pociťuje dosti dlouho, a celý zbytek
jeho pozemského života je jimi poznamenán.
Vývoj modlitby pomocí IEOUA spěje ke stavu, ve kterém
člověk celobytostně spěje do zvoleného cíle, avšak tak mocně, že
zapomíná na prostředek, kterým se do tohoto stavu dostal. To je

správné a samozřejmé povýšení výchozí modlitby na její vyšší
stupeň, modlitbu vzrůstajících citů nebo až na modlitbu ticha atd.
Rozlišujme přitom vývojové stupně a vedlejší následky.
Vedlejšími, nedůležitými následky je např. pocit tepla v místě
soustředění, ba pocit pálení, jindy pocity stoupajícího proudění
mrazivého nebo horečnatého, probíhající tělem, kvašení těla, dále
probleskování světla nebo zase hřmění. Jindy nesmírná radost
ničím konkrétním neodůvodněná. Na některé tyto znaky je
ukázáno v Bibli při narození Páně, jako světlo v noci, radostný
zpěv andělů, jejich pobízení pastýřů, aby se odebrali do Betléma.
Nikterak není zapotřebí, aby se tyto znaky projevovaly u toho, kdo
se modlí touto nebo jinou vnitřní modlitbou. Jsou to jen některé z
následků, a to ty vedlejší, právě jako byly vedlejšími v Betlémě.
Tam s stalo jediné podstatné, že se narodil Syn Boží.
Je tento stav postřehnutelný, zjistitelný, kontrolovatelný?
Především bych chtěl říci, že není rozhodující, zda v něm někdo
nepoučený, tak podobně jako budete vy, pozná narození Syna
božího v lidském vědomí. Vždyť toutéž cestou jdou i nekřesťané, a
mohou jí zdárně postupovati zcela nevěřící lidé. Tito lidé nebudou
nikdy nazývat tento stav narozením Páně a také si při jeho
vysvětlování nebudou umět pomoci symbolikou Ježíšova života.
Následující vysvětlení je však určeno i pro ně, protože všichni lidé
procházejí týmiž stupni, jenomže se na ně dostávají pomocí
jiných, rozdílných prostředků, jaksi odjinud, z jiné základní posice.
Obecně se dá říci, že tento stupeň je charakterisován
přísunem nového prvku do vědomí a především do chtění, který tu
před tím nebyl. Pomozme si symbolikou Ježíšova života. Panna
Maria svolila, že ze sebe zrodí Syna Božího. Zároveň s tímto
svolením se vědomě stala služkou tohoto programu, jak sama
prohlásila. Neoddělujme úkol andělův, když zvěstuje Panně Marii
vůli Boží, že se z ní má narodit Syn Boží, od úkolu Mariina, která
souhlasí s tímto záměrem Božím a stává se služkou Boží. Jde
přece o stavy v jedné a téže mysli. Symbolika, rozkládající lidské
vědomí na celou řadu událostí jednajících osob, je nám užitečná
jen tehdy, jestliže ze všech těchto prvků dovedeme složit stav
jediné lidské mysli. Totéž platí o narození Páně v Betlémě a o
všem dalším, co se přihodilo v Ježíšově životě a co se děje v
našem životě. Totéž platí o čase, v němž všechny ty události
probíhají. Musíme umět spojit různé časové úseky do jednoho
pohledu na věc. Ono jde totiž v podstatě o bezčasovou záležitost
promítnutou do času. "Dříve než Abraham byl, já jsem", řekl o
sobě Ježíš, protože se svým vědomím přešel z časového rozkladu
bezčasové věčnosti, ve které žijeme my, do věčnosti nerozložené.

Bylo by nesprávné, kdybychom si mysleli, že přísun nového
prvku do našeho vědomí vzniká nějakým nevyzpytatelným
zásahem shůry. V Bibli jsou podrobně popsány podmínky, za
nichž tento přísun nového prvku, který se dá obecně nazvat
určitým stupněm rozšíření vědomí, se děje. Už všechno to, co
předcházelo narození Ježíše, bylo chvilkovým rozšířením vědomí.
Toto rozšíření vědomí se popisuje v Bibli jako řada zázraků, a tak
se také jeví nepoučenému pozorovateli: zvěstování archanděla
Gabriela Panně Marii o narození Páně, sen Josefův, napomenutí
andělské, dané třem králům atd.
Převeďme si ještě jednou všechno na nezázračnou úroveň:
Dozví-li se někdo něco nového z matematiky nebo z jiné vědy,
nezavazuje ho to k ničemu. Může takový poznatek ponechat bez
povšimnutí stranou, nepotřebuje-li jej. Potřebuje-li jej, zavazuje jej
jen k dalšímu studiu nebo k dalšímu využití v navazujících
poznatcích a jejich aplikacích v praxi.
Dozví-li se někdo, že ze svého pomíjejícího života může
vytvořit život věčný, pak povaha tohoto poznání jej staví před
rozhodnutí dotýkající se celého dalšího života jako celku. Člověk
se může rozhodnout dvojím způsobem, buď chce přejít do
věčného života, nebo se spokojí s existencí, která mu přiblíží jen
dočasné cíle. Učiní-li první rozhodnutí, pak se má, jak nám radí
symbolika Ježíšova života, stát sluhou nového života, má se mu
zasvětit. Opakujme si ty podmínky ještě jednou a zřetelněji než
dříve, protože rozbor máme už za sebou.
Jakmile se člověk dozví, co z jeho pomíjející existence může
vzejít, dá-li k tomu svolení a stane-li se sluhou této myšlenky a
cíle, má okamžitě učinit všechno, co souvisí s touto novou životní
cestou. A toto všechno je: zaměří všechnu svou péči novému
věčnému životu, který se v něm má zrodit.
V životě Panny Marie, jak jsme si ukázali, je to obětování
konvenčního způsobu života novému životu. Člověk musí přinést
obdobnou oběť novému, ještě nezrozenému životu, jakou přináší
svému životu s dočasnými cíli.
Zůstane-li člověk u svých běžných starostí a bude-li jimi
stále naplňovat svou mysl, nikdy se nedočká zrození nového života. Proto Ježíš tolik doporučoval: "Nestarejte se!"
Svolí-li člověk, nebo chcete-li, rozhodne-li se člověk, že
během svého života zrodí ze sebe věčný život, pak první, co musí
učinit a od čeho nikdy nesmí ustoupit, je, že se přestane starat
jako dosud o zdar svého pozemského počínání a přenese svou
starostlivost na hledání věčného života. Vždyť od té chvíle

smyslem jeho života není ten nebo onen časný cíl, nýbrž věčný
život. Zůstává-li člověk u svých dřívějších starostí, nic se
nezměnilo ani na cílech, i když si to takový člověk neuvědomí
nebo nepřizná. Žije při nejlepším od té chvíle na dvou židlích a
nemůže dosáhnout ani zrození a tím méně vzrůstu věčného života
v sobě. Zanedbává jedno z důležitých doporučení Ježíšových:
"Nesedejte na dvou židlích."
V tomto bodě se však právě ti nejrozhodnější bojovníci za
věčný život dopouštěli jiného základního omylu, který sice
neznamenal a nemohl znamenat znemožnění postupu na cestě do
věčnosti, ale znesnadňoval splnění tohoto úkolu. Mnohý člověk,
který si vzal za úkol hledat věčný život a jemu sloužit, buď odešel
ze světského života nebo ho zanedbával. Zřejmě si špatně vyložil
Ježíšovu poučku: "Následuj mne", která např. nesla s sebou jako
samozřejmost, že učedníci odcházeli od svých rodin a od svých
zaměstnání a chodili jedině s Ježíšem.
K tomu je však oprávněn jen ten, kdo opravdu s ním bude
moci a bude schopen ustavičně a bez přestání chodit. Takové
vyspělosti začátečník není schopen, a pak je chyba, že jedno
opouští a nedokáže se k tomu už vrátit, a tím, co opustil, je
světský život se světským zaměstnáním, a druhého ještě
nedosáhl, tj. ustavičného následování Krista vždy a ve všem.
Obdobné chyby se lidé dopouštějí i ve vyšších stupních a vždycky
si tím způsobují velké utrpení. Mají pro ně neblahé vysvětlení:
"Koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje". Měli by si však
být spíše vědomi toho, že z vlastní iniciativy visí mezi nebem a
zemí. Do nebe mají daleko a nevědí, jak tam dospět, a na zem se
jim nechce vrátit, bylo by to pro ně příliš ponižující, vypadali by
příliš připoutáni a sklidili by posměch těch, kteří ze světa utekli a
měli odvahu se navrátit, přestože stranou světa nedosahovali cílů,
které si předsevzali. To jsou tragické případy nejen lidí v
klášterech, jak o nich mluví už sv. Terezie z Avily, ale i lidí, kteří
zanedbávají své vztahy ke světu, ačkoli v něm žijí, a činí tak pod
záminkou, že se věnují vyšším, vznešenějším úkolům.
O životě Ježíšově do jeho třiceti let víme jen tolik, že byl
rodičům oddán, že se vyučil tesařem, patrně tesařinu prováděl a
od ostatních lidí se lišil jen tím, že musel být zaujat tím, co bylo
jeho věčného Otce, tj. věčným životem. Vytyčme si přesně meze,
jimiž se tento jeho život lišil od sedění na dvou židlích. Světský
život, světské zaměstnání, dokonce i dospívání a všechno to, co s
ním souvisí, jako nabývání zkušeností o pozemském světě, byly
mu nepostradatelným prostředkem k nabytí věčného života.
Konal-li cokoliv světského, byl to výraz jeho péče o život věčný,

jedině o život věčný. Proto mohl a chtěl i světské věci vykonávat
lépe než světsky založený člověk mající před sebou jen dočasné
úkoly. Je-li pravda, že i světská činnost za určitých okolností
přímo, za jiných jen nepřímo přibližuje člověka k jeho věčnému cíli,
je-li možno ji vykonávat tak, aby člověka k němu přibližovala
přímo, pak nesmíme od ní utíkat, nýbrž ji zdokonalovat, napřimovat i při ní cesty do věčnosti.
Světskou činnost je možno lépe vykonávat bezstarostně
než se starostlivou pečlivostí o ni?
Jsem nejen toho názoru, že je, nýbrž jsem si jist, že
bezstarostně za určitých okolností lze vykonávat světskou činnost
lépe než se starostlivostí o ni.
Ježíš Kristus ukázal jednak v podobenství o hřivnách,
jednak přímo výrokem "kdo se osvědčí v malém, osvědčí se i ve
velkém", že pravým smyslem dospívání v tomto pozemském
životě k určitému druhu moudrosti, ať jakkoli prosté, je
nepostradatelným předzpěvem věčného života. Kdo se neosvědčí
ve světské činnosti, ani nemá právo dospět do zralosti lidství,
kterou rozumíme vstup do věčnosti. Naznačili jsme si, že jako hra
dětí je nutnou přípravou pro činnost dospělého člověka, tak činný
život dospělého člověka je stejně nutnou průpravou pro činnost ve
věčnosti. Člověk totiž svým životem v pomíjivém světě nedorůstá
do nějaké nečinnosti na věčnosti, nýbrž do daleko intensivnější
činnosti v životě věčném. Zasmějete se, že jsem asi první člověk,
který si život v nebi představuje jako pracovní tábor. Naprosto ne.
Tam už nelze konat nějakou starostlivou činnost, nýbrž jen
moudrou činnost plnou moudrosti, být prospěšný duchem, jímž je
tam člověk naplněn. Protože však do této moudré činnosti duchem
nelze přejít skokem, právě tak jako dítě se nestává přes noc
dospělým člověkem, musíme už zde na světě pěstovat správnou
činnost. Odtud všechny dobře míněné rady ke ctnostem. Tyto rady
však svádějí k domněnce, že jen ctnostná činnost je záslužná,
zatímco i tzv. neutrální činnost stejně vychovává člověka jako
činnost ctnostná.
Člověk zaměřený na dobývání věčného života musí jednat
tak, aby světský člověk, zaměřený na dobývání světa, v něm
nepoznal nikoho jiného než sama sebe. V jeho očích se mu bude
jevit činnost člověka správně zaměřeného do věčnosti stejně
pečlivou a svědomitou jako činnost těch, kteří si nepřejí nic jiného
než správně vykonávat všechny své povinnosti.
Dítě nemá tušení, že se svou hrou učí vykonávat práce
dospělých lidí. Člověk nepoučený o vyšším, věčném smyslu

činnosti neví, že se pomocí ní učí žít ve věčnosti. Člověk poučený
o významu běžné činnosti však ji koná záměrně s ohledem na
věčný život. Záměrně se připravuje běžným lidským životem pro
věčný život. Vím, že jen člověk s rozvinutou činností mozku, s
rozvinutými city a smysly, může vstoupit do věčnosti. Proto též
Ježíš ukázal, že teprve ve svých 30 letech mohl vstoupit do
Jordánu, kde si plně uvědomil, že je aktivním synem věčnosti. Do
té doby záměrně dorůstal do této požehnané chvíle. Sám se o tom
vyjádřil už ve svých 12 letech, a moudrost, kterou již tehdy oplýval,
měla dvojí základ: věčnou pravdu oděnou do světské zkušenosti.
Že jsme toto dříve nechápali! Že jsme utíkali do klášterů a
na poušť! Ano, na čas by takové počínání, přesně dávkované podle stupně poznání a povahy člověka, bylo pravým požehnáním,
neboť by rychle vyneslo na povrch hodnoty, které by jinak zůstaly
dlouho přikryty závojem událostí. Ježíš dlel nějaký čas v Egyptě,
40 dní na poušti, občas se skryl do samoty a unikal dotírajícím
zástupům. Měl by nám být ve všem vzorem. Vracel se znovu mezi
lidi, a kupodivu neřešil jen otázky věčnosti, nýbrž i denní problémy,
a protože především miloval, vracel zdraví a život lidem, život a
zdraví, které pomíjejí, i ty vracel. To jsou přece velmi silné
argumenty zdůvodňující cenu světského života, cenu smyslů,
které vracel, cenu milovaného syna a dcery, cenu lidských kroků.
Kdybychom tyto argumenty pronesené jeho zázraky neuznali,
nemohli bychom plně pochopit smysl pomíjejícího lidského života
s veškerou bohatostí jeho projevů.
Nuže, člověk jdoucí vědomě do věčnosti, musí si vážit svého
pozemského života více než ostatní lidé. Bohužel, mnohem
později, než začne mít potřebu používat tohoto poznatku při
veškeré činnosti, zjistí příčiny tohoto faktu. Zjistí, že kvalita
lidského činu daleko větší měrou samovolně na sebe poutá
vesmírovou sílu proudící všude, než např. klid a odpočinek. Ve
stavu spánku člověk jen o něco nepatrně málo více poutá tuto sílu
než zvíře ve stejném stavu. Avšak i pro toto nepatrně zvýšené
množství i ve spánku je schopen zažívat věci, které zvíře zažívat
nemůže. V bdělém stavu je nejideálnější příkon této síly ve stavu
činnosti a největší vůbec ve stavu intensivního soustředění na
cokoliv. V tom spočívá podstatná část hodnoty lidského života.
Jen při určité míře poutanosti této síly je jí tolik, že se pomocí ní
dá prorazit do věčnosti.
(Poznámka: Kdo jste seznámeni s indickým pojmem prána,
myslete si, že zde mluvím o ní. Jenže pod pojmem prána se
skrývá celá škála sil těsně za hranicemi hmoty. Jiná je prána,
kterou vdechujeme zároveň s hmotným vzduchem, jiná, kterou

přijímáme v nápojích a z jídla. Jedna se nedá nahradit druhou. S
pránou je to jako s infračervenými nebo ultrafialovými barvami,
jimiž se rozumí barvy po obou stranách spektra, neviditelné
lidským zrakem, a je jich jistě více, než těch, které vidíme. Ježíš
často pozdvihoval oči k nebi a přijímal sílu, která není závislá ani
na dechu, ani na jídle nebo pití, a přesto už je jaksi vtělena do
prostoru. Kromě toho existují ještě subtilnější, ale mocnější síly,
které vůbec nejsou vtěleny do časoprostoru. I s těmi Ježíš
manipuloval s naprostou samozřejmostí. O výsledcích takového
počínání by se ještě dnes vědci buď vůbec nedovedli vyjádřit,
nebo by byli ochotni přiznat, že přece jen šlo o zázrak.)
Zůstává nám, i při veškerém úctyhodném pokroku vědy,
tajemstvím, že věčnost ustavičně přechází do časnosti, a my tento
proud nevědomě regulujeme prostě tím, že jsme lidmi a že právě
na úrovni našeho vědomí, možno-li tak říci, nejvíce věčnosti
přechází do časnosti, a to tím více, čím jsme činorodější, čím větší
děláme pokrok ve vědě, technice a umění, zkrátka v myšlení a
jednání. Ježíš nás však učil tomu, co sám dobře ovládal, přejímat
takovou míru věčnosti, že lidská bytost ji neunese a musí ji nechat
odtékat zpět do věčnosti, čili zbaví se pocitu oddělenosti nejen od
věčnosti, ale i od veškerenstva. Síla, která z věčnosti vychází a do
věčnosti se vrátí, a tím se uzavře okruh, čímž v člověku nastává
"konec světa", tj. konec časoprostoru.
Nyní se už dá zase poněkud lépe pochopit, co je to milost
Boží, za jakých okolností působí, proč majetek všeho druhu brání
vstupu do věčnosti, proč více než majetek maří tento vstup neklid
a hlavně starost a špatně použitá lidská vůle.
Kdo má nějaké zkušenosti s pránickými dechovými
cvičeními, ví, že soustředí-li svou pozornost např. na chřípí nosu
při vdechu nosem, znatelně do sebe přijme daleko větší míru
životní síly, než když dýchá bez tohoto soustředění. Rozdíl mezi
pránickými dechovými cvičeními a soustředěním na věčnost je v
tom, že pránická síla je silou vtělenou do prostoru a času, a
máme-li ji převtělit do hmoty vlastního těla, převádíme ji pouze ze
vtěleného do vtěleného. Tady lidská vůle působí aktivně.
Má-li se však do nás vtělit věčnost, která je nevtělená, která
je nad časem a prostorem, ale ustavičně proniká tak jako tak do
časoprostoru a tím se zároveň rozkládá do jemnějších i hrubších
silových polí, z nichž nejhrubší je hmota, pak je třeba působit
lidskou vůlí pasivně. Proto Panna Maria řekla, že se stává služkou
Páně, a Ježíš o sobě řekl, že nečiní nic z vlastní vůle, nýbrž jen
koná vůli Otcovu. Proto oba mohli učinit tak velké divy. Panna

Maria ze sebe zrodila Syna Božího a Ježíš položil základy k cestě
do věčnosti, po níž se tam dá dojít ještě za života, ve kterém se s
touto cestou začalo. Srovnejte laskavě jím navrženou cestu s
indickými jógami, které vedou k cíli mnohem pomaleji. Indové
mluví o mnoha vtěleních, kterými je třeba projít, než se dojde k
témuž cíli.
Proč je třeba v tomto případě působit lidskou vůlí pasivně?
Aktivním působením lidskou vůlí se člověk dostává stále hlouběji
do svazků se světem, tedy s časem a prostorem, a konec konců
se všemi silami již vtělenými do tohoto stavu bytí. Lidská vůle v
tomto smyslu jaksi pokračuje v tvůrčí činnosti věčnosti, chcete-li:
Boží, ve vesmíru, stává se spolutvůrcem. Tato tvůrčí činnost může
např. zdokonalit životní podmínky, může pomáhat rozvinout lidství,
jak je toho nejvýš zapotřebí, aby se vůbec mohla zahájit činnost
probíhající jaksi opačným směrem, totiž ke Stvořiteli, do věčnosti.
Tuto stránku věci jsme si už vyložili. Pochopíme-li ji dobře,
zdůvodníme si např. důležitost lásky k bližnímu ze stránky tvůrčí.
Tato láska však má ještě druhou stránku, stránku návratu do
věčnosti, a ta je rozvíjena např. tím, že milující odchází od sebe,
zbavuje se sama sebe, zapomíná na sebe, vlastně sebe obětuje,
miluje-li někoho jiného než sebe, tj. je-li schopen milovat druhého
tak jako sebe. Miluje-li sebe, zapomíná často na druhé, miluje-li
bližního, zapomíná často na sebe. Láska tedy ideálně kloubí
aktivní a pasivní stránku působení lidské vůle. Proto Ježíš právě
jako sv. Pavel na ni ukazují jako na klíčovou vlastnost, jíž se dá
otevřít království Boží.
Na otázku, kterou si klademe, by se dalo levně odpovědět.
Je třeba působit pasivně, protože je zapotřebí obětovat to nejcennější, co se tu ve vesmíru vytvořilo, a tím je lidská individualita,
nemá-li vývoj dále pokračovat v nastoupené cestě směrem od
věčnosti k dočasnému a k jeho rozvíjení, nýbrž od dočasnosti k
věčnosti. Má-li vesmír ten smysl, aby se rozvinul do stadia
vyspělého lidství a odtamtud se zase začal zavíjet zpět do věčnosti, pak je zcela pochopitelné, že se člověk nesmí po určitém
vývoji připojovat k aktivním rozvojovým silám, rozvojovým ve
smyslu zdokonalování dočasného, nýbrž k silám působícím
opačně, obracejícím všechno stávající zpět ke zdroji, ze kterého
všechno vyšlo.
Tato argumentace by nebyla dost přesvědčující, kdybychom
si neuvědomili, že nehmotný vývoj lidské společnosti a člověka
samotného se dostává do tak složitých poměrů, že má-li dále
pokračovat, musí se najít nějaké jednoduché jednotící hledisko,
pomocí něhož by se vyrovnaly stále narůstající neshody mezi lidmi

a nesrovnalost mezi materiálními potřebami a zdroji lidského
života. Návrat do věčnosti, ovšem bez toho, že by se opustilo živé
lidské tělo, nese s sebou kromě jiného i jednu schopnost, kterou
člověk čím dál tím více potřebuje a bez níž nakonec lidstvo vůbec
nebude moci být zachováno naživu: novou schopnost nabývání
vědomostí, a to nikoli postupným osvojováním a kloubením dílčích
znalostí,
nýbrž vhledem
do připravených,
ale ještě
nerealizovaných spojitostí mezi událostmi i mezi poznatky. Ovšem
i tento vhled se postupem cesty neustále prohlubuje,
nepředstavuje nikdy nic komplexního, protože člověk jej svými
skromnými přístroji, především mozkovou kůrou, pamětně
neudrží. Nekomplexnost takového způsobu poznávání nespočívá
v tom, že by v něm nebylo obsaženo vše, nýbrž že člověk nestačí
všechno z něho obsáhnout.
Při prvním vstupu do takového poznání mu zbude obvykle
ohromující dojem a vědomí jedinečné spojitosti všeho se vším,
čeho si nikdy předtím nebyl vědom. Teprve když člověk zažije
takových vhledů více a má možnost na objevný komplex
pohlédnout i jednostranně, jaksi z boku, pomocí některé již se
realisující složky postřehnutého komplexu, osvětlí se mu pomocí
jednoho světelného bodu některé spojitosti dříve netušené, a tak
proniká ze zdánlivě nesourodých událostí a myšlenek k jednotící
myšlence a nachází stále větší pochopení moudrosti, obsažené ve
větě: "Hledejte království Boží a vše ostatní vám bude přidáno".
Nezapomeňte, že tato kapitola byla nazvána "osobní
interpretací tohoto stupně". Těchto osobních přetlumočení lze
nejen pořídit mnoho, ale též je nutno pořizovat stále nová. S
přístupem člověka k řešení a použití objektivních pravd souvisí
nutně jejich osobní přetlumočení. Ježíš ukazoval, že tato osobní
interpretace je správná, pokud má člověk opravdu dobrou vůli
prorazit do věčnosti prostředkem, který zvolil. Ježíš šel za každým
tam, kde byl, a odtamtud jej vedl k jedinému cíli, k věčnému životu.
Zbytečně se snažíme zaujmout stejná východiska. Záleží právě na
tom, aby nebyla stejná, aby odpovídala individualitě toho, kdo toto
východisko zvolil. Vždyť je třeba odvést celého člověka z místa,
kde je, do věčnosti; a k tomu může napomoci jen správně zvolené
individuální východisko.
Vraťme se k našemu proč.
Je třeba působit výlučně pasivně lidskou vůlí proto, že jedině
tímto způsobem se dostáváme ze stvořeného, z časoprostoru, z
vesmíru, z lidství, do nestvořeného, věčnosti, Boha. Proč je tomu

tak? Ve věčnosti je všechno obsaženo tak, jako by to nebylo, totiž
v absolutním klidu. Přirovnejme si tento stav k semeni. Dokud
nezasadíme semeno do vhodného prostředí, do země, za
vhodných vegetačních podmínek, tj. tepla a vlhka, všechny klíčivé
schopnosti odpočívají, jako by jich nebylo, jako by je semeno
nemělo. Semeno vyklíčilo z dvojího důvodu: mělo klíčivou
schopnost a bylo vystaveno vlivu prostředí, ve kterém se tato
schopnost začne uplatňovat. Zjednáme-li podmínky pro klíčení,
začnou se v semeni projevovat schopnosti, které jsme na něm
nikdy předtím nepoznávali, pokud se neocitlo v těchto
podmínkách.
Tyto podmínky jsou všeobecně známé a proto je můžeme v
určitém prostředí snadno navodit. Na semeno nepůsobíme přímo
svým umem, nýbrž jen nepřímo podmínkami, které jsme zajistili.
Právě tak musíme člověka vystavit podmínkám života ve věčnosti,
nic více, a ona se v něm probudí věčná podstata. Řekli jsme si už,
že čím vědoměji se soustřeďujeme na přijímání prány, tím více ji
čerpáme. Obdobně, ale zcela opačně co do vlastního působení, je
tomu s nevtělenou věčností. Čím vědoměji se jí vystavíme, tím více do nás proniká svými vlastnostmi. Vnitřní uskutečnění tohoto
počátečního spojení s věčností, které navrhuje Ježíš, se podobá
startu letadla. Stroj se napřed rozjíždí po startovací dráze, až
nabude kritické rychlosti, při které se odlepí od země. Dokud
člověk např. přeříkává IEOUA tak, jak jsme si vysvětlili, jenom se
rozjíždí po startovací ploše. Jakmile však do tohoto prostředku
vtělí sebe, svůj život, jakmile se pomocí tohoto prostředku obětuje,
odpoutává se od země, od dočasného.
Na všech stupních cesty platí, že míra poznání je úměrná
míře odosobnění. Je tu zdánlivý rozpor mezi činností a nečinností.
Na jedné straně má člověk co nejvíce rozvinout lidství činností, a
na druhé straně se má stát dokonale pasivním, aby mohlo dojít k
vnitřnímu uskutečnění. Právě IEOUA je takovým organickým
spojením obou složek. IEOUA není ještě pasivní nečinností, ale je
to zjednodušená duševní činnost na minimum a s ohledem na
start do věčnosti. Na všech stupních platí, že něco je třeba
rozvinout, aby se právě toto mohlo obětovat. Totéž platí i v
makrokosmu (rozvinutý lidský život).
Celý smysl vývoje za lidstvím je znovuzrození. Tohle
nemohl pochopit farizej Nikodém, když v noci přišel k Ježíšovi, aby
se od něho tajně dověděl, jak může nabýt věčný život. Ježíš mu
řekl: "Nenarodíš-li se znovu z vody a z ducha, nevejdeš do
království Božího." Nikodém však tomu nerozumí a ptá se, zda se
má znovu ocitnout v lůně matčině. Nikoliv, ale problém to je.

Člověk se má napřed stát "jako dítě". Ale co potom? U toho bodu
právě jsme. Nestačí být jako dítě, je nutno se znovu narodit. V tom
je podstata té pravé pasivity. Jako je absurdní chtít se znovu
ocitnout v matčině lůně, tak je nemožné sám sebe narodit. Každý
z nás se rodí z někoho jiného než kým je sám, z matky.
Nejtěžší na splnění tohoto požadavku je, že se člověk
poprvé ve svém životě ocítá v roli podivně pasivního činitele.
Je to role sice pasivního, ale přesto činitele. Pasivita, které
se zde má člověk naučit, je všechno jiné, než nečinná pasivita.
Toto je neustálý problém celého postupu na cestě do věčnosti.
Církev pranýřovala a odsuzovala mystiky, kteří byli příliš pasivní,
jako třeba Miguela de Molinose, Mme Guyonovou, Fénelona a
jiné. Sama sv. Terezie z Avily žila dlouho v neustálém nebezpečí,
že bude odsouzena pro kvietismus, pro přílišnou trpnost.
Naštěstí její bohatá činnost při zakládání klášterů a její
společenské postavení a schopnost jednat s lidmi ji nakonec plně
ospravedlnily. Kvietisté, mystikové typu Molinose, který byl z nich
nejvýznamnější, dokázali něco, čemu zde říkáme vnitřní
uskutečnění. Jejich nástup ke spojení s věčností byl opravdu
šťastný, ale toto vnitřní uskutečnění nikdy nepřevedli do ostatního
života. Nevěděli si rady se světským životem. Hlásali pasivitu i v
něm a hlásali vrcholnou pasivitu i při modlitbě. Církev pochopitelně
tuto krajnost nemohla trpět. Molinos a ostatní opravdu chybně
analysovali svůj stav poznání po stránce prostředků potřebných k
jeho dosažení a k jeho dalšímu rozvoji. Molinos podlehl snadno
pochopitelnému klamu, že dosáhl určitého poznání jen proto, že
nechal jednat, jak on říkal, jen a jen Boha. Myslel, že na něm
samém bylo jen dokonale se odevzdat, dokonale se odpoutat.
Kdybychom si tento mylný názor promítli do života Panny Marie a
Ježíše - a jimi si můžeme vždycky určovat správnost názorů - omyl
spočívá v tom, že by nebylo stačilo k narození Páně, aby se
Panna Maria stala jen pokornou služkou Páně, jak o sobě
prohlásila. Jak by byla uchovala Ježíše, jak by ho byla uchránila
před zlobou Herodovou atd.? Její pasivita nebyla nečinnou pasivitou. Stává se služkou Páně, ale bere si za manžela Josefa, osvícený rozum, navštěvuje Alžbětu, rodí Ježíše a ukládá ho do jesliček ve stáji, přináší Ježíše do chrámu atd. Zkrátka pokračuje,
ovšem na vyšší úrovni, v předešlém způsobu života, zachovává i
nadále vše, co lidský život činí lidským životem. Nicméně Molinos
měl pravdu ve věci vnitřního uskutečnění, že určitý druh pasivity je
při něm nutný.

Církev také nezavrhla celé jeho učení, nýbrž jen některé jeho body. Nepůjdeme do takových podrobností, protože dnes už je
to spor historický. Snažme se spíše napravit Molinosovu chybu.
Definujme si onu pasivitu, bez níž se nelze znovuzrodit ani z vody
ani z ducha, ani se narodit v Betlémě.
Pasivita, která vede k navázání živého spojení s věčností,
má tyto vlastnosti:
Je pasivní po té stránce, že bez výhrad za sebou nechává
dosavadní způsob života v oddělenosti, plně se odevzdává
okamžiku přesunu vědomí. O tom jsme si už dost řekli.
Vzpomeňte si na přirovnání s dětskou hrou. Dítě je dokonale
pasivní vůči ostatnímu světu, který nesouvisí s jeho hrou. Přesně
tak tomu má být i při pasivitě, která je žádoucí pro první stupeň
vnitřního uskutečnění. Jakoby pro člověka neexistoval svět jeho
ostatních tužeb, jeho přednosti, hříchy, jeho paměť, jeho myšlenky. Ničím z toho se nezabývá ani kontrolně. Odstupuje ode všeho,
co není jeho vstupem do přítomnosti věčnosti.
Pasivita dítěte nejde dál. Ve své hře je vrcholně aktivní. V
čem je člověk aktivní při tomto druhu pasivity mířící do věčnosti?
Mysl dítěte spěje jedině ke smyslu hry, k jejímu obsahu.
Odevzdává se hře, jako by už nikdy nemělo dělat nic jiného než si
hrát. Mysl člověka usilujícího o vnitřní uskutečnění má ve chvíli,
kdy se pokouší o spojení s věčností, spět do věčnosti, jak nejlépe
to člověk dovede, bez obav, že to dělá špatně.
Vidíte ten rozdíl mezi pránickým dechovým cvičením, kdy
člověk do sebe vtahuje pránickou sílu. Tomu se říká aktivní užití
vůle, zde však sebe odevzdává věčnosti. Tomu se říká pasivní
užití vůle. V Bibli se praví, že jakmile Panna Maria správně použila
pasivně vůli, zastínil ji Duch svatý, takže počala své těhotenství a
nakonec porodila Ježíše. Vykládá se tam o prvních účincích
pasivního užití vůle, ovšem o vrcholném užití této vůle. Jinde jsem
nazval tento způsob užití vůle přivolením, neboť toto přivolení má
potom své stupně. Nejvyšší ovšem na kříži, kdy Ježíš zažívá, že
ho Bůh opustil, ale přesto přivoluje k smrti bez jeho pomoci a
odevzdává Mu svého ducha. Přivolení začíná u Panny Marie, když
dává svolení k tomu, aby se stala matkou Páně, končí pak na
kříži, kdy Ježíš se vzdává jakékoli sebeútěchy a obětuje nejen
dosavadní způsob života, jako kdysi Panna Maria, nýbrž i sám
život se vším všudy. Důležité jsou i mezistupně. Vlivem počátečního užití pasivní vůle nastává u člověka růst věčného života
symbolisovaného Ježíšem. Ten je svým rodičům zprvu poddán, je
na nich pořád ještě závislý na úrovni hmotného života, na které se

objevil. Postupně se emancipuje, ale teprve křtem v Jordáně
vystupuje úplně samostatně jako Syn Boží. Na důkaz toho praví:
"Kdo je můj otec? Kdo je má matka?" a "Syn člověka nemá, kam
by hlavy sklonil". Pasivní užití vůle ustavičně pokračuje. Už ve
dvanácti letech Ježíš o sobě prohlašuje, že musí být v tom, co je
jeho Otce, po křtu v Jordáně prohlašuje, že nečiní nic z vlastní
vůle, nýbrž všechno jen z vůle Otcovy. Před vstupem na kříž nečiní nic, co by mohlo zabránit ukřižování. V hrobě nečiní vůbec nic,
takže je mrtev, ovšem jen pro tento svět.
Obdobně učí své následovníky aktivní pasivitě. Tuhletu
stránku následování Ježíše musí pochopit každý, kdo si přeje, aby
v něm mohla volně působit milost, bez níž při celé nástavbě života
lidského, jak ji hlásá Ježíš, nelze učinit ani krok kupředu. Možno si
pomoci různými prostředky, ale nejdůležitější je, aby každý věděl,
že u všech jde o jedno jediné, o správné užití pasivní vůle.
Pro všechny horlivce, kteří se marně snaží prorazit do
věčnosti, přestože neopomíjejí nic, co je v jejich silách, opakuji, že
dosud mylně chápali radu, kterou dává Ježíš bohatému mládenci,
který žil ctnostně a přesto nedosahoval království Božího, radu,
aby rozdal všechno, co má, chudým a následoval Ježíše. "Rozdej
chudým" není pouhá rada, nýbrž podmínka, bez jejíhož splnění
není možno učinit na cestě milosti ani krok.
Jedním z prvních takových kroků ke správnému pasivnímu
užití je zmíněný Zlatý klíč. Při něm nejprostším způsobem
rozdáváme chudým všechno, co máme, a následujeme Krista,
přestože si vůbec nejsme vědomi, že jsme něco rozdali a že jsme
následovali Krista. Tento krok však ještě sám o sobě nevede k
vnitřnímu uskutečnění vědomí o věčném životě, nýbrž pouze
odstraňuje překážky, které stojí v cestě tomuto uskutečnění v
zevním světě.
Zlatý klíč je jen tehdy správně použit, když člověk tak dlouho
iniciativně koná všechno z lidských sil, co může vykonat ke zdaru
věci, na kterou potom působí Zlatým klíčem. Až teprve pak má
právo na pasivitu dosaženou ve Zlatém klíči, a teprve pak ona
přinese nejen konkrétní řešení událostí, ale i pokrok na cestě do
věčnosti. Zlatým klíčem bychom neměli plýtvat. Jsme oprávněni
ho použít jen proto, že zneklidňování nás vzdaluje od věčného
cíle, a nikoli proto, abychom si usnadnili život.
Podobně je tomu se správným použitím IEOUA. Tam už jde
o přímé vnitřní uskutečňování věčného života, ale je třeba, aby i
tam byly obě složky počinu, aktivní a pasivní, ve správném poměru. Kdyby letadlo nenabylo dostatečně rolovací rychlosti a po-

koušelo by se vzlétnout, zřítilo by se hned při startu. Člověk musí
ze sebe pomocí IEOUA udělat všechno co může, nesmí se dát
zneklidnit neúspěchem. Vždyť samotné IEOUA neznamená ještě
vzlet, nýbrž rozjezd.
Abychom pochopili, co rozumíme vzletem, všimneme si
ještě jiného rozjezdového prostředku, který v Evropě poprvé
navrhla Markéta Marie Alacoque (22. 7. 1647 - 17. 10. 1690). Je to
soustředění na srdce Ježíše Krista uprostřed prsou. Měla zjevení
Krista a ten jí ukázal na své srdce. Od té doby cítila jeho srdce ve
svém a soustřeďovala se na ně. Pro citově založenou Markétu
soustředění na srdce Páně, ať mimo tělo, ať ve vlastním těle,
přinášelo tak mocné vzbuzení citu, že na jeho křídlech odlétala do
věčnosti.
Výsledkem jejích vzletů bylo tiché, blažené přebývání ve
věčnosti, do které se dostávala kromě zmíněné představy také
častým přijímáním a po něm následujícím hlubokým uvnitřněním.
Církev má celou řadu takových rozjezdových prostředků do
věčnosti. Použije-li se kterýkoli z nich správně, vždycky vyústí tato
snaha do jakéhosi tichého následování toho, co člověku
představuje věčnost.
Nezapomínejme, že nám nyní jde pořád zatím jen o první
uskutečnění, a to vnitřní, že se přesně držíme symboliky Ježíšova
života. Vnitřním uskutečněním se vracíme do otcovského domu
jen na chvíli, jen tak; ovšem nikoliv jen proto, bychom zažili zázrak
přechodu do nestvořeného, věčného, aby se toto věčné v nás
narodilo. Pak bude následovat ochránění tohoto zárodku proti
všem nástrahám světa, který nezná nic věčného.
Při volbě rozjezdových prostředků postupujeme tak, že za
správný považujeme ten, který nás unáší do věčnosti.
Nedostačující je ten, který nás jen uspokojuje, např. pouhá četba
duchovních spisů, pouhé rozhovory o těchto problémech. Správně
volený prostředek vždycky aspoň částečně způsobuje přechod od
běžných starostí k intensivní potřebě žít ve věčnosti.
Mohlo by se setrvávat u jednoho nebo několika málo
prostředků, které by si neměly konkurovat. Nezapomínejme ani na
to, že zvolený prostředek k vnitřnímu uskutečnění nemá vést k
nějakému vnitřnímu uspokojení, které vždycky ohrožuje další
pokrok, nýbrž k tomu, aby rychleji a dokonaleji pomáhal k rozvinutí
celého ostatního života do takového stavu, aby se sám stal
prostředkem nejen vstupu do věčnosti, ale i prostředkem
přebývání v něm. Vnitřní uskutečnění je kvasem, který nesmí být
udušen, nýbrž který musí způsobit zkvašení celého života,

zkvašení všeho. Tyto dynamické vlastnosti má mít každý
prostředek, který zvolíme pro přechod. Žádný prostředek nás
nesmí uspávat, nýbrž burcovat k větší bdělosti.
Ježíš navrhuje svým životem, abychom začali vnitřním
uskutečněním. Může to začít také opačně, se zlepšováním
zevního života po stránce mravní a z hlediska jeho nejvyššího
smyslu. Avšak tento způsob přináší mnohé těžkosti. Člověk stále
více čerpá z věčných sil jen k tomu, aby se rozvíjel a
zdokonaloval. Pokračuje tedy vlastně v tvůrčí vývojové činnosti
směrem ke stvořenému a vtělenému. Největší výhodou tohoto
systému je, že se připraví půda pro vnitřní uskutečnění, ale další
výhody jsou všechny na straně opačného postupu. Hlavní výhoda
vnitřního uskutečnění je, že člověk už našel cestu zpět.
Největším úskalím této cesty je, že chce setrvávat na této
zpětné cestě, že chce předčasně utéci ze světa a nejenže k tomu
není ještě zralý, ale dokonce se neobejde bez zevního
zdokonalování a rozvíjení života navenek také proto, že jen
dokonale po všech stránkách rozvinutý lidský život může vyústit v
dokonalé spojení s věčností, jak ukázal Kristus svým životem.
Kdyby to nebyl právě jen člověk, který může vejít do věčnosti, pak
by rozvinuté lidství nebylo tak závažnou podmínkou vstupu do
věčnosti.
Závěrem této kapitoly by se dalo říci: Řekli jsme si, že Ježíš
nás má k řadě stále náročnějších rozhodnutí. Jen taková rozhodnutí jsou správná, účinná a vedoucí k dalšímu pokroku, je-li v
nich obsažena přinejmenším rovnováha mezi tím, co si přejeme
nabýt a tím, co jsme rozhodnuti dát. Povšimli jste si jistě slova
"přinejmenším", čímž má být řečeno, že čím větší je ochota dávat,
obětovat, odevzdat, tím lépe. Naopak nikdo, kdo si třeba
nejupřímněji a nejmocněji přeje vejít do věčnosti, ale není ochoten
buď vůbec nebo jen nepatrně obětovat dosavadní způsob života
tomuto cíli, zbytečně se namáhá, ničeho nedosáhne. Ježíš
poskytuje tak dalekosáhlé rady o regulaci zevního života, že mezi
nimi člověku, který vynechá celý symbolismus jeho řečí a činů,
unikne návod na vnitřní uskutečnění, neboť je rovněž symbolický,
a s ním i nejvhodnější podnět dalšího růstu.
Rozběhových prostředků do věčnosti jsme si načrtli několik,
avšak řekli jsme si, že je třeba organicky s nimi spojit odpoutací
prostředek, jímž se teprve stoupá do věčnosti.
Pro lidi věřící v Boha, zvláště pro ty, kteří k Němu mají
osobní poměr, bude ovšem nutno užít odlišného prostředku než
pro nevěřící.

Ježíš označil za největší přikázání "Miluj Pána svého Boha
celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí" (Mat.
XXII, 37). To jsou nejúčinnější odpoutávací prostředky.
Při prvním vnitřním uskutečnění stačí milovat Pána celým
srdcem, protože k ostatnímu ještě schází zkušenost. Zatím si jen
řekneme, že milovat srdcem znamená umět vzbudit cit tak mocný,
aby aspoň chvilkově tento cit převýšil všechny ostatní city. Ovšem
cit, který nemá kvalitu "patřiti Pánu", není pravým citem, který by
mohl vést ke spojení s věčností.
Nevěřící musí svůj technický prostředek spojit se zaujatostí
pro věc, podobně jako vědec, který se dovede tak zaujmout svým
výzkumem, že do svého bádání vloží celý svůj život a své nejlepší
síly. Tento zájem musí převýšit všechny ostatní, má-li vyústit do
vnitřního uskutečnění.
Největším nebezpečím, které číhá za těmito podrobnými
návody, je pokušení, že jde o nějaký obchod: kolik máš peněz,
tolik si můžeš koupit.
Zvlášť velké nebezpečí spatřuji v tzv. tiché koncentraci, jak ji
propagoval Weinfurter. Je to nebezpečí sebeklamu, které do
značné míry hrozí i při Weinfurterových písmenových cvičeních,
avšak při tiché koncentraci je opravdu akutní.
Weinfurter radil, aby se mystický žák, tj. člověk jdoucí
vědomě za spojením s věčností, během lidského života na zemi
soustřeďoval do nitra, přesně 10 prstů nad pupkem, do tzv.
duchovního srdce uprostřed prsou, uvnitř, na totéž srdce, na které
ukázal Ježíš Markétě Marii Alacoque. Radil, aby si každý zvolil
nějaký zidealisovaný obraz Kristův nebo jeho srdce a hleděl jej
podržet po dobu svého soustředění ve své představě v nitru, k
němu se obracel jako do vnitřního chrámu (podle slov Bible: "Jste
chrámem Božím a duch Boží ve vás přebývá") a v něm nakonec v
tichu přebývali. Proto tuto modlitbu nazýval tichou koncentrací.
Dělala-li sv. Markéta totéž, co žáci Weinfurterovi, nebylo to
totéž, protože se dostala k obrazu Ježíšova srdce jinou cestou a
také v něm jiným způsobem přebývala. Nechal jsem si tento výklad nakonec, protože bez předběžných pouček by byl
nesrozumitelný.
Především už víme, že přechod do věčnosti není přechodem
do bezobsažného ticha a míru. Mír, který po velké přípravě
zažívala sv. Markéta, byl mírem jen následně, nikoli podstatně,
nebyl podoben tupému, mrtvému klidu po boji, kdy je všechno v
klidu, protože pobito, nýbrž mírem naplněným pocitem

povznášející svobody, nezávislosti a vědomé sounáležitosti s tím,
kdo tento mír způsoboval, s Kristem, s věčným životem, s jeho
láskou. Proč tomu tak bylo? Protože ona nikdy nevcházela do
srdce Páně bez touhy celá se mu odevzdat, celá mu patřit, celá se
mu obětovat, a přebývala v něm jen proto, že mu po celou tu dobu
přebývání patřila, ani chvíli déle. Jakmile mu nedokázala celou
vahou svého vědomí patřit, odcházela k ostatní činnosti, protože jí
bylo jasno, že ji Kristus chce mít někde jinde, že si přeje, aby mu
patřila jinak, buď v láskyplné činnosti nebo v modlitbě nižšího řádu
a jiného druhu. Zkrátka, ona byla do srdce Páně pozvána a toto
zvaní jasně pociťovala, jemu se trpně odevzdávala, a z toho
následoval jako vedlejší produkt klid nebo mír.
Jinak je tomu s těmi, kdo jdou do téhož srdce s prázdnýma
rukama, kdo tam nejsou zváni. Nepochybuji, že i mnozí z nich
dosáhnou klidu a míru při tomto druhu soustředění. Ale není to mír
pravý, nýbrž mír, který místo rozšířeného vědomí přináší jeho
zúžení až do bezvědomého, třeba i blaženého spánku. Je to
tentýž mír, který v sobě zažívá strom a rostlina, jinak by
nevydržely stát na jednom místě. Takový mír však ani je, ani nás
nepovznáší k vyššímu poznání sounáležitosti s věčností,
neposvěcuje člověka, neposkytuje mu vznešenější a dokonalejší
program pro ostatní život, nýbrž při nejlepším ho jen uklidňuje, při
nejhorším pak v něm vzbuzuje klamný dojem, že se takovým
klidem přibližuje nějak k věčnému životu, zatímco kráčí opačným
směrem, od náročnějšího a mnohoslibného stavu lidí do
polovědomého stavu rostlin.
Jen tehdy se člověk při tichém soustředění, tj. bez mluvení i
sebejednoduššího, přibližuje k věčnosti, jestliže není soustředěn
na to, aby dosáhl klidu, nýbrž na věčnost, Krista, Boha, podle jeho
představ a potřeb. Dalším nepostradatelným znakem takového
správného soustředění musí být tatáž oběť sama sebe, jakou
člověk přinášel v podobě obětního daru při agapé; tak by se měl
zúčastňovat mše svaté a tak by měl vyslovovat IEOUA. Tentokrát,
je-li toho schopen vstupuje do věčnosti bezprostředněji. Pomáhá-li
si představou srdce nebo Krista, nebo jakoukoli jinou představou
ve svém nitru nebo mimo sebe, jako to činí katolíci, obracejí-li se k
sochám nebo obrazům, nesmí to být pouhá představa nebo obraz
či socha, na něž jen hledí.
V takovém případě se přece neliší jejich činnost od ostatního soustředěného nazírání na cokoliv jiného při jiných příležitostech, co nikdy nevedlo a nikdy nepovede ke spojení s věčností,
nýbrž naopak bude člověka věznit v kleci dočasnosti. Obdobným
způsobem se zvrhlo počínání křesťanů při agapé v počínání lidí

jdoucích na mši. Jestliže první křesťané přicházeli na agapé,
nenapadlo je, že se tam jdou zúčastnit nějaké formy obřadu,
protože ještě věděli, že tam jdou obětovat sebe Bohu, třebaže
pomocí daru, který přinášeli s sebou. Jdou-li dnes křesťané na
mši, jdou tam z nějaké povinnosti, nejvýš z nějaké potřeby vymanit
se z běžných trampot a poprosit o požehnání, ale málokdo tam na
oltář ukládá sebe jako oběť Bohu nebo aspoň některou svou
vlastnost jako obdobnou oběť.
Všimli jste si jistě, že má-li se Zlatým klíčem navodit zásah
věčnosti do lidského řádu, čemuž se lidově z nevědomosti říká
zázrak, je třeba, aby člověk, který si přeje vyšší řešení, na chvíli
přestal myslet a začal myslet výhradně na věčnost. Jen touto
aktivní pasivitou přivolá věčnost, ne tím a nikdy ne tím, že je
nepřestává volat. Zrovna tak tomu bylo při agapé a mělo by být i
při mši. Člověk ve chvíli, kdy obětuje sebe, neměl by ještě myslet
na přijímání oběti zpět. Měl by obětovat upřímně a bezvýhradně,
bez ohledu na to, že něco dostane zpět. Takové momenty vedou
neomylně k vědomí věčné podstaty, a zase jen potud a tehdy,
dokud člověk spěje svou myslí do věčnosti. V tom je přece podstata té oběti. Jakmile zůstane stát, civět, nebo se dokonce ohlíží po
účinku, přestává být pasivní, začíná být jen aktivní ve smyslu
tvůrčím a nikoli ve smyslu nestvořeného. Začne zase pronikat do
stvořeného, vtěleného, ze kterého se chtěl osvobodit. Zkrátka rázem je opět v kleci.
V tom je dvojí největší nebezpečí tiché koncentrace: člověk
se jen uklidní, ale přestane se obětovat, nebo si člověk začne přát
věčnost, namísto, aby se jí bezvýhradně odevzdával, vlastně
obětoval. Tyto osudné záměny přinášejí návrat do vězení nebo
dokonce naprostou neschopnost z něho vyjít.
V tomto rozhodujícím bodě měli právě středověcí křesťanští
mystikové velkou přednost před námi, správně poučenými.
Domnívali se mylně, že člověk nemůže vstoupit do nebe během
svého pozemského života, že vstát z mrtvých může až někdy po
všeobecném posledním soudu. Tento omyl měl kladné následky
pro ty, kteří se přesto dokázali obětovat bezvýhradně Bohu, a to
podle stupně svého vývoje napřed vnitřně, později i celým životem,
tj. i vnější činností. Ani v nejmenším nenarušovali svou pasivitu, do
níž aktivně vstupovali, svou touhou obětovat se Bohu. Výjimeční
jedinci dokázali něco, co bychom my při dnešním stavu poučenosti
už vůbec dokázat nemohli, že ze svého života učinili trvalou oběť
bez nároku na odplatu na tomto světě. Vidíte, jak i omyl vytvořil
záviděníhodné přeplývání lidského vědomí do věčného, a to tak
dlouho, až dotyční lidé vědomě obcovali s Bohem, čili byli v nebi,

pro ně sestoupilo království Boží na zem. Nyní, doufám, se také
přestaneme divit, proč první křesťané byli schopni obětovat své
životy při hájení své víry ve věčný život tak radostně a řekl bych i
hromadně. Smysl jejich agapé je tomu naučil.
Ponoření do nitra, jak je doporučuje Weinfurter, nikdy by
nemělo být pouhým tichým ponorem, nýbrž vždycky hlubokým
odevzdáním sebe Bohu. Jen tak dlouho, dokud jím je, provádí
člověk něco, co je přibližováním se k věčnosti. Jakmile tento ponor
přechází v tiché civění, přechází člověk zcela na opačnou stranu,
do takové oblasti stvořeného, odkud ještě vůbec není možno
vcházet do věčnosti, totiž do oblasti zvířat, rostlin, ba i nerostů.
Stačí však pouhých 12 vteřin intensivní, ničím nepřerušované
trpné zaujatosti neboli upřímné sebeoběti bez slovních myšlenek a
ostatních postranních pohnutek, aby člověk navázal první kontakty
s věčností, aby navodil to, čemu se v symbolice Ježíšova života
říká "otěhotnění z Ducha svatého".
Nedivil bych se, kdybyste pod vlivem předešlých
analytických vývodů došli k názoru, že na cestě do věčnosti se
člověk má spokojit s dílčími, stupňovitými úspěchy, nebo dokonce,
že má vědomě mířit napřed k tomu, co symbolicky nazýváme
"narození v Betlémě", později ke křtu v Jordáně a konečně ke
smrti na kříži. Kdyby si někdo takhle nebo obdobně počínal,
zaměňoval by vlastně ustavičně částečný úspěch nebo prostředek
za cíl.
I smrt na kříži je pouhým prostředkem k nabytí trvalého
vědomí o věčném životě. Popisujeme-li si tu, jakými fázemi vývoje
tohoto vědomí se prochází, nečiníme nic jiného než že si klasifikujeme obvyklé lidské schopnosti na začátku, uprostřed a na konci
přerodu do věčného života. Není-li člověk obvykle schopen
rovnýma nohama vstoupit do nebe, neznamená to, že by měl tedy
chtít vstoupit napřed zpět do ráje, a touto zpětnou rekapitulací
dosavadního vývoje se dostat až do nebe. Nikdy by se tam
nedostal. Uvízl by možná právě v ráji, kde by se mu zajisté
zalíbilo. Míří-li člověk od začátku, bez ohledu na své omezené
možnosti, až do trvale žitého věčného života, děje se s ním něco,
co je velmi prospěšné při celém vzestupu. Uskutečňuje sice
napřed převážně očistu, v ní dělá největší pokroky, ale ne proto,
že by si ji přál více než věčný život, nýbrž proto, že jeho počínání
míří až do věčnosti a tam od počátku zanechává stopy, a
odtamtud od počátku přichází pomoc. Vyslovím totéž pomocně
nějak v číslech:

Uskuteční-li při tomto potupu očistu z 50 %, protože
neuměle míří jinam, až k věčnosti, uskuteční už z 25% osvícení a
z 1 % spojení s věčností, a jak ta nepoměrně menší míra osvícení,
tak i nepatrná míra spojení s věčností, bude v jeho životě
reprodukovat sílu vědomí, jako maják, pomocí něhož bude
správně řídit svou loď. Vyhne se též mnoha krizovým situacím,
jeho vývoj bude plynulejší a harmoničtější. Zde je třeba si říci, že
právě katolická duchovní cesta zde dělá největší chybu a
připravuje svým následovníkům největší svízele, když propaguje
napřed očistu pomocí askese, teprve pak mystiku, spojení s
věčností. Obojí totiž musí probíhat souběžně, třebaže první
prudčeji a poslední nepatrně. Tento proporcionální rozvoj na
různých úrovních a vrstvách vědomí však nemusí být předmětem
našich starostí. Platí o něm, že hledáme-li především království
Boží, vše ostatní nám bude přidáno, i tato proporcionalita a
mnohem více. Důležitým a hlavním, zaručeně správným
regulátorem je naše snaha a dobrá vůle hledat především
království Boží.
Přesto však, jak jsme se už poučili, toto je jen líc této
záležitosti, která má také svůj rub a tím je ona trpnost vyjádřená
konkrétním chtěním. Člověk si má od začátku přát vložit do díla
sebe celého, nemá chtít obětovat se mu jen z části, nýbrž celý,
neboť vnitřně umřít musí nakonec rovněž bez výhrad a celý, má-li
se dostat z kříže ke zmrtvýchvstání. Náš rozbor opět může
někoho přesvědčit o tom, že napřed stačí jenom ona dětská hra.
Ono to dokonce tak bylo řečeno, ale smysl tohoto hraní byl ten, že
člověk i při nejlepší vůli není schopen zprvu vložit do hry více než
dítě. Panna Maria ještě nepoložila celý svůj život za Krista, nýbrž
jen svůj způsob života a myšlení.
Čili, dopadne-li oběť člověka tak, že sice se chce obětovat
celý, ale dokáže obětovat jen tolik, jako dítě obětuje ostatní život
mimo hru své hře, neměla by být základem tohoto omezeného
obětování touha málo dát, nýbrž neschopnost dát více. Odevzdá-li
se člověk věčnosti třeba jen na vteřinu, musí i tehdy mít touhu
odevzdat se celý. Nemusí si to prohlašovat, nemusí si ani umět
něco představit, ale musí sebe celého do toho vložit, musí se
rozhodnout odstoupit ode všeho, s čím byl dosud spokojen, a je-li
třeba a nedokáže-li to učinit jinak, má mu být nejlepším
pomocníkem odpor vůči dosavadnímu způsobu myšlení a jednání,
vůči dosavadnímu způsobu života.
Podíváme-li se ještě jednou na příklad učedníků Páně. Šli
za ním bezvýhradně, obětovali mu dosavadní způsob života,
přestože se potom ukázalo, že ani za Ježíšovy pomoci a

nesčetných příkladů neuměli ho plně následovat. To nebylo pro
ono základní vnitřní uskutečnění rozhodující. Co bylo rozhodující a
co z nich učinilo učedníky, kteří chodili s Pánem, bylo jejich
rozhodnutí jít za ním.

Přechod k vnějšímu uskutečnění
My si tu líčíme celý vzestup poněkud školsky, aby vůbec
bylo možno poznat, co činit napřed, co potom, a za jakých
podmínek lze postupovat dále. Sv. Terezie z Avily líčí tentýž
postup v sedmi komnatách Hradu nitra. Rozdělujeme-li si celý
vývoj na tři nebo více stupňů, vždycky tak činíme jen proto,
abychom vzájemně se prolínající podmínky vývoje a projevy
pokroku nějak utřídili, neboť všechno, co souvisí s vývojem na této
cestě, pochopitelně někde začíná a někde končí, ale vždycky za
všeobecně platných zákonitostí, z nichž nejdůležitější jsme si
vysvětlili.
Opakujme si některé z nich, abychom pochopili přechody z
nižšího stavu vědomí do vyššího:
1. Nikdy nikdo neuskuteční zde označený jeden stupeň
úplně, aby teprve pak přešel do dalšího. V čím menší míře
uskuteční někdo nižší stupeň, tím horší má předpoklady pro růst
na dalších stupních. Tím však není řečeno, že by někdo nemohl
uskutečnit hned nejvyšší stupeň.
2. V každém případě by měl každý mířit k nejvyššímu stupni,
k jedinému nejvyššímu cíli, nikdy jen ke zdokonalení na některém
stupni.
3. Skutečným přechodem do vyššího stavu vědomí, do
rozšířenějšího vědomí než bylo předešlé, je vnitřní zkušenost,
která však velmi často bývá vyprovokována zdánlivě zevní
událostí.
4. Zevní událost, která zakládá vnitřní program, se dá připravit stylizací života, nikoliv obvyklým volným užíváním života za
účelem dosažení dočasných cílů. Krajními protilehlými případy
symbolisujícími takovou přípravu je panenství Panny Marie a
nespokojenost s nečistým životem u Maří Magdaleny.

5. Bezprostřední přípravou pro přechod do vyššího stupně
vědomí je nějaké rozhodnutí, jehož obsahem je resignace na
dosavadní způsob života a nastolení nového způsobu za novým
cílem. Opět se dá ukázat na rozhodnutí Panny Marie, které jsme
si podrobně rozebrali, na rozhodnutí Maří Magdaleny, učedníků
Páně následovat Ježíše a opustit rodiny atd.
6. Na míře opuštění jednoho je přímo závislá míra poznání
něčeho nového, vyššího.
7. Na žádném stupni se nedá sedět na dvou židlích. Takové
počínání by vždycky znamenalo pád zpět.
8. Na kterémkoli vyšším stavu se dá udržet jen tehdy, když
člověk na sebe vezme nový úkol. Symbolem toho je svatební oděv
na svatbě, ze které byl vyloučen ten, kdo tento oděv neměl.
9. Nejbezpečnějším prostředkem, jak se udržet na
dosaženém stupni, je zharmonisovat, zladit vnitřní pokrok s
vnějším, přizpůsobit úroveň vnějšího života úrovni vnitřního života.
10. Naopak zvyšující se utrpení je způsobeno vždycky
zmíněnou nerovnováhou, bez ohledu na to, že člověk spatřuje
příčiny tohoto utrpení v zevním světě mimo sebe nebo ve
zdravotní situaci.
Dalo by se stanovit více než 10 pouček; chceme se však
vyhnout nebezpečí takového výkladu, které spočívá v základním
rozdílu mezi cestou navrženou Ježíšem a mnohem starším
systémem indických jóg. Obě cesty vedou k jednomu a témuž cíli,
k vědomě zažívanému věčnému životu, k faktickému zrušení
smrti. Ježíšova cesta však má přinést další usnadnění přístupu k
nejvyšším metám, a to nejen po stránce časové, ale i po stránce
všeobecnější platnosti. Indičtí jógini o tom sami dobře vědí. Říkají,
že indické jógy jsou individuální cestou, na níž musí být každý její
žák individuálně veden, musí zachovávat přísná pravidla
životosprávy a myšlení, musí se bezvýhradně řídit radami svého
vůdce, gurua.
Indický vůdce proto odmítá každého, kdo přímo a po všech
stránkách neodpovídá jeho individuálním představám o
prostředcích potřebných k dosažení cíle. Kdežto Ježíš volá:
"Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vás
občerstvím." A nemysleme si, že toto volání je oprávněné proto,
že Ježíš nemíní dovést člověka tak daleko jako indický guru.
Naopak, Ježíš ukazuje úzkou cestu, avšak úzkou ne proto, že by
po ní nemohl jít každý člověk dobré vůle, ale jen proto, že se
vymyká běžným požadavkům kladeným na lidský život, který vede

ke smrti. Právě ono vyhnutí se smrti a onen přechod ze smrti do
života visí na vlásku a dá se nazvat velmi úzkým průchodem. Co
je tím míněno, velice dobře naznačil Buddha (v 5. stol. př. Kr.),
zakladatel buddhismu.
Buddha byl žákem mnoha jógických mistrů, ale žádný z
nich ho nedokázal dovést k zážitku věčné svobody bez smrti a ve
společenství s veškerenstvem, přestože Buddha plnil poctivě
všechno, co mu přikazovali. 27 let marně doufal, že se mu přece
jen podaří prorazit brány smrti a vstoupit do věčného života, avšak
i při pomoci nejlepších tehdejších mistrů přímé cesty se mu to
nepodařilo. Nešlo tu o nějakou vnitřní nepřipravenost nebo
špatnou vůli. Šlo tu jen a jen o užití vůle. Buddha, tehdy ještě
Gótama, nevěděl, co jsme se naučili teprve od Ježíše, o
rovnováze mezi pasivní a aktivní vůlí. Indičtí mistři tuto pasivní
stránku vůle, nepostradatelnou pro návrat zpět k nestvořenému,
nahrazují schopností žáka odevzdat se bez výhrad vedení mistra.
Je to však jen náhražka, která nadto vyžaduje, aby žák byl držen v
šachu celou řadou předpisů, které se nám zdají nepochopitelně
složité. Mistr však ví, že v této složitosti je ukryt moment
šachování aktivní lidské vůle. Tímto způsobem se lidská vůle
napřed dokonale usměrní a až má žádoucí směr a tím i potřebnou
sílu, je celá převzata mistrem.
Žák totiž zjistí, že bez mistra něco tak složitého není schopen splnit a naučí se spoléhat se na moc mistrovu. Tím se u žáka
navodí pasivní proud vůle, směřující pryč od žáka do věčnosti,
jejímž představitelem je žákovi jeho mistr. Není to špatná metoda,
je však na první pohled patrno, že je při ni nepostradatelné osobní
vedení. Daleko větším nedostatkem této cesty však je, že právě
lidé s největšími předpoklady, tj. jdoucí s velkou rozhodností za
konečným cílem, jsou nezvládnutelní pro svou příliš dominující
aktivní vůli. Příkladem je nejen Buddha, ale i Milarespa, zakladatel
tibetského duchovního života (11. stol. po Kr.), a mnozí jiní, o
nichž toho mnoho nevíme, protože se nikam nedostali vlivem
tehdy všeobecně užívané formule cesty.
Podívejme se však na sv. Petra, žáka Ježíšova. Ten patří do
kategorie lidí Buddhy a Milarespy. Má obrovskou dobrou, aktivní
vůli. Vlivem toho přeceňuje své možnosti. Lépe řečeno, přeceňuje
možnosti, které člověku poskytuje aktivní vůle, se kterou se dá
mnoho dobrého provést v oblasti času a prostoru, ale se kterou se
nedá dojít zpět z časoprostoru do věčnosti. Ježíš jej jemně a na
zkušenosti, kterou před ním dává rozvinout, přesvědčuje, že se
mýlí a že nemiluje Ježíše tak, jak by měl, že není hoden nejvyšší

mety dosáhnout svými aktivními schopnostmi, nýbrž svou
oddaností věci, tj. svou pasivní stránkou osobnosti.
Buddha i sv. Petr napřed rozvíjí jak nejdokonaleji toho jsou
schopni, svou aktivitu, a po tomto dokonalém rozvoji dokáží
resignovat na svou aktivitu jako na prostředek, jímž se nelze dostat dále. To je chvíle, ve které jsou připraveni spojit se s věčností.
A čeho jsme svědky u obou, stávají se zakladateli velkého
náboženství, přestávají být pasivní, nýbrž vrcholným zaujetím
hlásají, co poznali jako správné. Zvláště u Buddhy bývá tento zvrat
špatně chápán. Buddha mluvil o tom, že při oné dokonalé resignaci na prostředek, jímž je aktivní vůle, začal zažívat rozplynutí,
nirvánu. Kdyby bylo šlo o rozplynutí, smazání osobnosti, jak se to
primitivně chápe, nebyl by Buddha z této nirvány vyšel jako aktivní
učitel, nýbrž byl by v ní tělesně zahynul. V žádném případě by se
byl nestaral o jiné lidi, nýbrž by byl přebýval v tom slastném
vnitřním přebývání. Ničeho takového nejsme svědky ani u Ježíše,
ani u jeho následovníků.
Všichni, kdo dosáhli určitého poznání, neohroženě hlásají
tuto pravdu zažitou vnitřně, každému, kdo je ochoten slyšet a
poslechnout.
U Ježíše lidem obvykle uniká smysl celého jeho života jako
něčeho, co je třeba následovat a tím navodit včas a na pravém
místě jak aktivní, tak i pasivní vůli. Jeho nejdelší část života do 30
let uniká pozornosti úplně, protože o ní "nic nevíme", a ona tři léta
rovněž, protože jsou plná "zázraků", které jsou nenapodobitelné.
Je-li o něčem řečeno málo, ujde to pozornosti, protože něco
takového se považuje za vedlejší. Řeknu-li o něčem mnoho, srazí
to člověka na kolena, protože je toho příliš mnoho. Je nám však,
myslím, naprosto zřejmé, že nebýt oněch 30 let růstu, nebylo by
oněch tří let zralosti Ježíšova působení na zemi. A protože i nám
jde o zralosti působení, tj. i poznání, nemůžeme se vyhnout oněm
třiceti letům růstu. Není pochyby, že o nich je v Bibli jednou větou
vyjádřen klíč ke všemu, co se potom stalo po křtu v Jordáně a co
by se mělo stát v životě každého následovníka Krista.
A byl jim poddán
V evangeliu sv. Lukáše čteme o Ježíšovi: "Když mu bylo
dvanáct let, a oni podle svátečního zvyku vystupovali a po
skončení těch dnů se vraceli, chlapec Ježíš zůstal v Jerusalémě,
ale jeho rodiče to nepostřehli. Protože se domnívali, že je v
průvodu, ušli den cesty a hledali ho mezi příbuznými a známými.

Když ho nenalezli, vrátili se do Jerusaléma a hledali ho. Po těch
dnech ho nalezli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá
je a táže se jich. A všichni, kdo jej poslouchali, žasli nad jeho
rozumností a jeho odpovědmi. Když ho uviděli, podivili se. I řekla
mu jeho matka: "Dítě, co jsi nám to učinil? Hle, tvůj otec a já jsme
v bolesti hledali." I řekl jim:
"Pročpak jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím býti v
tom, co je mého Otce?" Ale oni neporozuměli tomu slovu, které k
nim promluvil. I sestoupil s nimi, přišel do Nazareta a byl jim
poddán. Jeho matka pak uchovávala všechna tato slova ve svém
srdci. A Ježíš prospíval moudrostí, věkem a přízní u Boha i u lidí."
(II, 42 n.)
Výklad těchto několika vět Nového zákona bude velmi
obtížný, ne pro vykladače, ale pro poučovaného. Na jeho
pochopení však velmi záleží, má-li se učinit přítrž dalším, dosud
běžným mylným výkladům Ježíšových zázraků a s nimi i neméně
zázračných Ježíšových proměn. Kdyby těmito proměnami nebyly
líčeny a dokonale osvětleny naše proměny, kterými i my máme
projít, pak by na správném výkladu tolik nezáleželo, mohl by
zůstat chybný nebo povrchní. Autorovi tohoto výkladu však nejde
o to, aby čtenář jeho vývody se zájmem přečetl, nýbrž především
aby při žádném kroku, na které je celý výklad rozdělen, neztratil
odvahu všechno uskutečnit sám na sobě.
Než se pustím do vlastního výkladu, dotknu se ještě jednou
jednoho základního omylu, kterého se dopouštějí téměř všichni
vykladači Ježíšova života:
Domnívají se, že šlo o historickou událost, jejímž obsahem
bylo sestoupení Syna Božího na zem, Syna vybaveného od
začátku až do konce všemi prostředky a veškerou pomocí od Otce
takže on sám se nemusel nijak přičiňovat o to, aby např. mohl
vstoupit do Jordánu, na kříž, vstát z mrtvých a vstoupit na nebesa.
Avšak pravý opak je pravdou. Nešlo o historickou událost s
rámcem 33 let, nýbrž o proces, probíhající od počátku věcí, přes
začátek života na zemi, až k tisíciletému přání židovského národa,
aby se v jeho lůně zrodil Mesiáš, Spasitel, a dále přes narození
Ježíše v Betlémě, přes jeho velmi významných 30 let života před
vstupem do Jordánu, a tak pořád dále až k dnešku, kdy vlivem
celkového pokroku v myšlení, vlivem odstranění umělých překážek
v myšlení, předsudků a předpojatostí, můžeme se konečně chopit
celého Ježíšova života jako svého životního programu a
uskutečnit fáze vývojového procesu zveřejněného před 2000 lety

symbolikou Ježíšova života, slovními podobenstvími s přímými
poučkami.
Z celého tohoto bohatství námětů k myšlení a k uskutečnění
si nyní budeme všímat jediného: mládí Ježíše Krista.
Jaké štěstí pro nás, že se nám o něm zachovaly jen dvě
myšlenky:
1. Musel být v tom, co je jeho Otce,
2. byl svým rodičům poddán.
V souhrnu těchto dvou myšlenek je nám poskytnut
nejdokonalejší návod, jak v dualismu, dvojnosti tohoto světa se
disponovat k tomu, čemu se v Novém zákoně skutkovou
symbolikou říká "křest v Jordáně", k přechodu ze synovství
lidského k synovství Božímu, tedy k uvědomění si věčného
základu lidské individuality a k poznání, že z tohoto věčného
základu je odvozena lidská individualita.
V této dvojité poučce je obsažen návod, k jaké kvalitativní
změně v lidském jednání musí dojít, aby z lidského uvědomování
si tohoto světa vzešlo jasné uvědomění věčného života.
Porovnejme si rozdíl mezi podmínkami, které vedou ke
zrození Ježíše ve stáji, a podmínkami, které vedou ke vzniku
vědomého synovství Božího v Jordáně. Z těchto rozdílů nejlépe
vyplyne, co se zde dalšího nového na člověku chce.
Především si musíme znovu uvědomit, že narození Ježíše
je symbolem téže události, jakou je přijetí dvanácti rybářů a prostých lidí za učedníky Ježíšovy, jakou je obrácení Maří Magdaleny,
tzv. první obrácení mnohých jiných lidí v terminologii Garrigou
Lagrangea.
Úspěšně prošli tímto prvním obrácení všichni, kdo se dovedli
odvrátit od dosavadního způsobu života a tím způsobem ho
obětovali. Neobětovali ho s reservou, nýbrž bezvýhradně. K
vyššímu stupni oběti právě téhož života museli teprve dorůst v
dalším vývoji. V době svého obrácení si ani nedovedli představit,
co se od nich dále bude chtít a ani by nebyli dokázali něco jiného.
Jejich obrácení bylo výrazem jejich vnitřní potřeby, k níž dospěli
vývojem a přípravou.
Celý další vývoj je jakýmisi obdobnými stupni žebříku, stupni, které se mezi sebou liší jen tím, že jejich úroveň stoupá a že se
k jejich dosažení musí vynaložit další úsilí, a především dosadit
další prostředky, kterých dříve nebylo zapotřebí.

Ježíš ukazuje na pouhé dva nové prostředky, bez nichž
nelze dospět ke křtu v Jordánu.
Musím napřed vysvětlit jeden za druhým, ačkoliv mají
působit v souladu zároveň. Nejsou-li nasazeny současně, jsou
neopodstatněné. Jeden prostředek podmiňuje druhý, jen ve
spojitosti jednoho s druhým mají oba svůj pravý smysl, a to smysl
vývojový, tj. způsobují další vývoj. Naopak, není-li zachována tato
jednota, nastává utrpení, jehož původ např. Karel Weinfurter
mylně viděl ve vylévání karmy. Považoval toto utrpení za
uvolňování nastřádaných vin, a tímto způsobem za nezbytnou
očistu. Zatím však vždycky a ve všem každá disharmonie přináší
obdobné těžkosti už tím, že vnáší do lidského života napětí a
rozpory. Ježíš Kristus předpokládal, že k takovým rozporům
vždycky dojde, jde však o to, aby byly co nejmenší. A k tomu má
posloužit následující vysvětlení.
Přejde-li se při prvním znovuzrození, symbolisovaném
narozením Ježíše v Betlémě ve stáji, do chvilkového stavu spojení
s věčností, do spojení symbolisovaného porodem (Panna Marie nesmrtelná duše), vždycky se člověku projeví jako následek tohoto stavu, že chce zůstat spojen s věčností, zůstat ve stavu, kdy
časné věci na chvíli přestávají mít jakoukoli důležitost a prvořadě
důležitý najednou začne být život ve věčnosti. Tento prvořadý
pocit důležitosti věčného života nesmí být potom nikdy zastíněn
něčím, co by bylo člověku stejně důležité nebo dokonce
důležitější.
Tento vztah k věčnosti, k malému Ježíšovi, je symbolisován
v Novém zákoně počínáním sv. Josefa a Panny Marie po narození
Ježíše. Panna Maria zabalí Ježíše do plenek a položí jej do jeslí.
Oba patrně bdí u novorozeněte, přijímají pro ně dary, neztotožňují
se s oslavami a úctou prokazovanou Ježíši, nepřivlastňují si tyto
dary a tuto úctu, vědí, že patří Ježíšovi, který ještě není schopen
na ni reagovat a ji opětovat. Pak nastaly závažnější okolnosti, na
kterých se mělo ukázat, zda sv. Josefu a Panně Marii opravdu jde
především o Ježíšův život. Nebylo snadné v tehdejších dobách
odejít z Palestiny do Egypta. Mohli bychom říci, že oba nevážili
žádných obětí, aby zachránili Ježíše. Rozumíme-li těmto
symbolům jako analytickému vysvětlování jedné a téže snahy
jedince udržet na živu rostoucí věčný život, pak máme dokonale
připraveno pochopení slov: "Musím být v tom, co je mého Otce".
Veškerá ta péče prokazovaná Ježíši vedla k tomu, že nakonec - a
teď to řeknu nesymbolicky - něco v nás začne trvale poutat k
věčnému, v odplatu za péči, kterou jsme tomuto něčemu věnovali.

A ustavičná další péče o nový život v nás přináší další jeho růst,
jak se symbolicky praví - dorůstání Ježíše.
Jde tu tedy o přímou péči o nový vnitřní život, péči, která je
symbolicky naznačena veškerou tou péčí Josefovou a Mariinou,
tedy ve zkratce řečeno a přetlumočeno: péče otcovská a
mateřská. Jedině kombinace těchto dvou péčí může zaručit vnitřní
růst toho, co se uvnitř narodilo.
Vedle této přímé péče je však stejně nutná nepřímá péče,
vyjádřená symbolicky slovy: "Byl jim oddán".
Zde musíme vyvrátit aspoň jednu možnou námitku:
Pravil jsem, že sv. Josef a Panna Maria se starali o Ježíše a
že jejich péče představuje péči, kterou má člověk věnovat svému
nově se zrodivšímu věčnému, zatím jen vnitřnímu životu. Teď na
vás chci, abyste byli oddáni těm, kteří vám i nepřímo umožňují
rozvinout život. A kdo jsou těmi, kdo o něj pečují? Vždyť jste jimi
právě též vy, každý z vás sám. I to je pravda. Chybí vám však
zatím vědomí oné jednoty mezi dosahovaným, dosahujícím a dosažením, kterou zatím nemůžete vidět. Vy jste v každé fázi vývoje
Ježíšem, o kterého se musíte starat. Nejsou dva nebo více životů
vedle sebe. Není život Panny Marie a sv. Josefa na straně jedné a
život Ježíšův na straně druhé, nýbrž je jen jeden proud života,
který se skládá z mnoha součástí. My je při nynějším svém
způsobu chápání považujeme za vzájemně oddělené, a to je
pohled na věci, užitečný jen pro život na tomto světě, jakožto
přípravu pro život věčný. Ježíš Kristus, jak se praví, za nás zemřel
na kříži, aby nás svou smrtí vykoupil.
To je pravda jen potud, pokud jsme schopni ho následovat
až na kříž. Nikdo, kdo ho nenásleduje, není a ani nemůže být jím
spasen, tj. převeden do věčného života. Ježíš Kristus také za nás
a kvůli nám se narodil v Betlémě, prožil v Nazaretě mládí, vstoupil
do Jordánu, přemohl satana na poušti, pozval k sobě své učedníky a potom zval všechny, kteří byli obtíženi a slíbil jim, že je
občerství, budou-li ho následovat. Možná, a je to velmi pravděpodobné, že učedníci následovali Ježíše proto, aby sami pro
sebe došli spasení. Ježíš trpěl toto jejich sobectví, neboť věděl, že
nevědí, co vlastně činí, že na sobě se učí dobývat království Boží
pro ostatní, kteří přijdou za nimi a po nich.
Každý z nás má všechny povinnosti vůči věčnému životu,
protože mu vděčí za všechno dočasné, protože všechno dočasné
je z něho odvozeno, a jen do té míry, do jaké tyto své povinnosti
plní, do takové je vyváděn ze svého stavu nevědomosti.

Bláhový člověk praví: "Kdybych já měl takové neodbytné
nutkání být v tom, co je mého věčného Otce, to by se mi to šlo
kupředu! Protože však mám ještě jiné, naléhavější starosti a
kromě toho mnoho svodů, mnoho toho chci na tomto světě užít, je
můj stav takový, že bych si chtěl zajistit život věčný, ale nerad
bych něco slevil z toho, co chci, v tomto světě, nerad bych se
něčeho vzdal, co v tomto světě mám."
Tento člověk by se měl dát poučit smyslem věty "byl jim
oddán".
Ježíš dobře věděl, že člověk není schopen od začátku nic
nemít a po ničem netoužit. Měl by však umět těchto tužeb správně
využít pro život věčný. Dítě si také hraje jen proto, aby si zahrálo.
Má požitek ze hry. My se ve své nevědomosti podobáme dítěti.
Dítě neví, že si hraje proto, aby se naučilo dělat užitečnou práci
dospělých. Předpokládejme tedy, že i my si svým způsobem
hrajeme jako děti, že děláme něco, o čem nemůžeme říci, jaký to
má konečný nejvyšší smysl. K čemu by nám také bylo dobré,
kdybychom chápali, jaký vyšší smysl má ta nebo ona událost, ten
nebo onen vztah, prostředí, doba, poměry, v nichž žijeme?
Něčeho jiného je nám zapotřebí, jak nám radí Ježíš. Být oddán
svému prostředí a poměrům, ve kterých žijeme, v tom smyslu jako
on.
Než se pustím do vysvětlení této oddanosti, nemohu si
ušetřit jednu poznámku. Uskuteční-li člověk vnitřně něco z
ohromné zásobárny vědění, která je pro nás připravena, první jeho
reakcí je, že toto vnitřní, které je tak čisté, tato radostná zvěst, že
se v člověku narodil věčný život, jsou tak důležité, že celý ostatní
svět je proti těmto hodnotám malý, nečistý, malicherný, zbytečný.
Proto se odvrací od světa, utíká z něho, není schopen mu být
poddán, bouří se proti němu, proti tomu, co v jeho očích
představuje od té chvíle částečného poznání, nevědomost,
tmářství a klam. Nejraději by byl jen v tom, co je jeho Otce, tj.
obíral se věčným životem, jeho příznaky, jeho tichou přítomností
uprostřed hlučícího davu. Učiní-li tak, s hrůzou zjistí, že
požehnání, které zažil, bylo jedinečné povahy, že je
neopakovatelné, že je z ráje, ve kterém se na chvíli ocitl,
nemilosrdně vyhnán zpět do toho temného, tupého světa. Smíří-li
se se svým vyhnanstvím, zbude mu jen krásná vzpomínka, která
se nedá ani vyprávět, protože lidé, kteří takovou zkušenost neměli,
nad ní kroutí nedůvěřivě hlavou. Nesmíří-li se se svým
vyhnanstvím, začne trpět, nemá nikde klidu, nemá nikde stání,
hledá a za velkých obtíží a po velkém trápení nelézá další stopy,
znovu trpí atd. Chybí mu jedno, na co Ježíš kladl důraz svými

třiceti lety vývoje. Nemohl klást na nic většího důraz, než právě na
oddanost prostředí, ve kterém žil a od kterého se nechtěl v ničem
lišit.
Ježíš od začátku vychovává k harmonickému postupu, a na
vyšším stupni nám ukazuje tutéž harmonii, ale ve vyšší poloze.
Trpí za nás, abychom my nemuseli trpět. Jde za nás, abychom ho
mohli následovat. Není kroku, kterého by neudělal před námi.
Co Ježíš prožíval v mládí, to bylo oním osvědčováním se v
malém, o kterém na několika místech, nejvýrazněji v podobenství
o hřivnách, řekl: "Neosvědčí-li se kdo v malém, neosvědčí se ani
ve velkém, osvědčí-li se kdo v malém, osvědčí se i ve velkém."
Necitoval jsem tím přímo jeho slova, ale smysl jeho zacházení s
apoštoly, kterým napřed dával úkoly na nich samých, když je zval,
aby ho následovali, později úkoly na jiných a nakonec úkoly
všeobecného dosahu.
Stačí přijmout za svou obecnou zásadu, že lidský život je
výsledkem vývoje, který půjde dále, a tomuto dalšímu vývoji může
jednotlivec napomáhat vědomě nebo nevědomě. Zásada zní:
"Budu tomuto vývoji napomáhat vědomě". Z toho pak vyplývá, že
svůj lidský život nebudeme považovat za podivuhodnou snůšku
náhod a souvztažností, nýbrž za prostředek, pomocí něhož jako
celku, nikoliv tedy jen některou jeho částí, se můžeme přiblížit k
cíli, za kterým všichni ostatní míří nevědomě, k věčnému životu.
Není-li náhodné, že žijeme ve světě, který potřebuje i naší
světské pomoci, pak tuto světskou pomoc světu bychom měli
vědomě vykonávat jako pomoc, která dopomáhá věčnosti, aby se
prosadila v časném. Nedokážeme-li svůj život ve hmotě zachovat
a rozvinout, přestane být tím jedině správným a nejvyšším
prostředkem, pomocí něhož lze vstoupit do věčnosti. Zatímco lidé
zachovávají svůj život a rozvíjejí ho jen proto, že v něm mají
zalíbení, my bychom pro něj měli totéž činit mnohokrát dokonaleji,
protože víme, že má cenu prostředku, který může být vyměněn za
věčný život, a že není jiného prostředku, který by mohl něco
takového způsobit. Tomu nás učí Ježíš. Praví: "Nikdo nemůže dát
více, než svůj život", a tím, že svůj život dal, ukázal, že mohl vstát
z mrtvých do věčného života bez smrti. Jen v tomto smyslu je
dovoleno beztrestně být oddán tomuto světu. Jiná oddanost se
trestá smrtí, ničím méně, navíc však mnohými utrpeními,
zklamáními apod.
Na stupni, o kterém je nyní řeč, stačí jiná míra oddanosti a
zdánlivě také jiný druh a způsob. Dejme se poučit Ježíšem jaký
druh oddanosti prokazoval.

Pro své okolí byl synem tesařovým. Sv. Josef byl tesař.
Podařilo se zakrýt jeho původ. Aspoň ze slov Nového zákona to
vyplývá. To je první tvář té oddanosti okolí, ve kterém žil. Byl v
něm jako takový, nebo se jevil takovým, jako všichni ostatní, jako
jeden každý.
K prvnímu znovuzrození se obvykle dospívá jedním ze dvou
prostředků. O jednom z nich jsme mluvili, řádně motivovanou
očistou nebo odporem vůči dosavadnímu způsobu života,
podloženou aktivní pasivitou. Byl to výklad dosti složitý, ale až
vám budu vysvětlovat totéž v různých fázích vývoje, budete tomu
dobře rozumět.
Mluvili jsme však také o rozhodnutích, která jsou důležitými
mezníky na cestě k prvnímu znovuzrození právě tak jako později
na dalších stupních.
Ježíš jedno takové rozhodnutí nazývá uvěřením nebo
obrácením na víru. Já jsem se dosud této u Ježíše zcela běžné
formulaci prvního znovuzrození záměrně vyhýbal a míním mu
věnovat teprve další kapitolu, poněvadž, je-li provedeno tak, jak
požaduje Ježíš, vede dále než k prvnímu obrácení a ne k prvnímu
znovuzrození, symbolisovanému narozením Ježíše v Betlémě.
Za druhé se tedy dospívá k prvnímu znovuzrození oním
zvláštním druhem rozhodnutí, který se vymyká z rámce ostatních
rozhodnutí a který nazýváme obrácením na víru.
V obou případech, jak v prvém a tím více ve druhém je velmi
těžké smiřovat se i nadále s okolními poměry, aspoň do té míry,
abychom nezačali být reformátory svého okolí nebo hlasateli své
víry, svého způsobu myšlení. Jsme přece přesvědčeni, že my
máme pravdu, kdežto ostatní nejednají správně. A právě toto
musíme umět v sobě zapřít, protože dosud nemáme schopnost
rozeznat, co je pro koho vhodné. Musíme si umět přikázat
nevyslovovat svůj rozdílný stupeň myšlení a jednání na odiv, to
nejen proto, že se nemáme stavět nad ostatní, nýbrž i proto, že je
nejvýše nutné, abychom plně rozvinuli napřed všechny své lidské
schopnosti. Ze zkušenosti víme, že míra rozvinutí nadlidských
schopností je přímo závislá na rozvinutí lidských schopností a
vlastností. A Ježíš Kristus nám tuto zkušenost potvrzuje svými
třiceti lety vývoje, kterému nebyl příznačný učitelský úkol, nýbrž
poddanost okolí, ve kterém se dal poučovat okolím. I při onom
vystoupení ve chrámě ve 12 letech nejen kázal, ale také
naslouchal moudrosti jiných. Je psáno, že naslouchal, a tázal se
jich a udivoval je svými výroky.

Ježíš teprve po svých 30 letech života vysvětlil, jak se
dostal do Jordánu a jak se stal učitelem. Nechtějte tedy od této
kapitoly více než všeobecné rady, jak se poddat okolí, aby tato
poddanost nebo oddanost vedla k Jordánu. Vysvětlíme si ducha
této oddanosti, nic více.
Duchem, styčnou myšlenkou, hlavním vodítkem této
oddanosti je nehospodařit se svými silami a schopnostmi a vůbec
se svým životem tak, jako by byly moje, nýbrž jako s hřivnami mně
propůjčenými. Toto jsme si na příslušném místě vysvětlili, a to při
podobenství o hřivnách.
Další vůdčí myšlenkou této oddanosti je věčný cíl našeho
života, který sjednocuje všechny naše činy a myšlenky v jediný
proud směřující jedním směrem, přestože nikdo z okolí nemusí
mít o tomto směru našeho míření ani tušení.
Nemusíme si stále připomínat svůj věčný cíl, ale musíme
stále jednat tak, jako že nám tato věčnost viditelně poskytuje ustavičně naše osobní síly a celé prostředí, ve kterém žijeme, k tomu,
abychom tohoto cíle dosáhli. Přítel i nepřítel, krása i ošklivost
všeho druhu, dobro i zlo, jsou tu jen proto, a jsou tu jen v takovém
složení a v takovém vzájemném poměru k sobě a k nám, aby nás
co nejdokonaleji vedli k věčnému životu. Zkrátka, znovu to opakuji,
my už tady nejsme - ať to víme nebo nevíme - ze žádného jiného
důvodu, než abychom nalezli život věčný.
Toto pochopení vytváří dohromady dostatečný důvod k
tomu, abychom žili se všemi a s celým svým okolím v míru,
abychom mu byli vděčni za jeho vedení, především za to, že nás
vede i proti své vůli, že nás musí vést, přejeme-li si to a
očekáváme-li to od něho.
Ježíš věděl, že tímto druhem oddanosti svému okolí co
nejrychleji dospějeme do plného lidství a že tato lidská dospělost
je právě tou nepostradatelnou podmínkou dalšího poznání a
dalšího vzestupu. Během svého krátkého tříletého učitelského
období života zřejmě vyprávěl lidem o svých třiceti letech
dospívání, o zkušenostech, kterých nabyl ze styku s lidmi a s
okolním světem.
Je podivuhodné, jak mohlo dosud tolika křesťanům ujít,
jakým způsobem dospěl k tak vysokému duchovnímu poznání, že
se stal učitelem lidstva na jeho cestě do věčného života v době,
která ještě dnes trvá, kdy vývoj nedospěl ani zdaleka k tomu bodu,
kdy by se všeobecně přijala za správnou myšlenka, že by člověk
neměl umřít fyzicky dříve, než ze svého života vykřeše věčný
život.

Ti nejlepší z nejlepších křesťanů pročítali poučky Ježíšovy a
dočítali se z nich, že radil čistotu a odříkání. Přesvědčovalo je o
tom jeho setkání s bohatým mládencem. Proto utíkali ze světa do
klášterů a na poušť, a mnozí z nich ztroskotali. Všechny tyto omyly
byly způsobeny hlavně tím, a toho si nesmíme přestat být vědomi,
že považovali Ježíše pouze za vtěleného Boha, za hotového,
dokonalého vykupitele, a nikoliv také za člověka, který žil třicet let
lidským životem, aby nám všem ukázal cenu běžného, ale
rozvinutého lidského života, který jediný vede člověka k tak vysokým metám, kterých on sám dosáhl.
Je paradoxní, že většina věřících křesťanů nemůže plně
následovat Ježíše Krista proto, že ho považují jen za vtěleného
Boha, a proto se vůbec ani nenamáhají - oni, pouzí lidé - následovat Ježíše v celém rozsahu jako příkladu pozemského života. A
přece tentýž Ježíš řekl svým apoštolům, že vykonají více než on,
a jistě to neřekl z pouhé pokory. My však konečně musíme umět
přistoupit k Ježíšovi jako ke vzoru pro celý svůj život a podle
celého jeho života. Jen tak se nám podaří i zázraky Ježíšovy zařadit na správné místo a vidět je ve správném světle. Zatím stačí
říci, že tři roky jeho učitelského období byly pouhým vysvětlením
předcházejících třiceti let. Všechno, co v těch třech letech Ježíš
činil, byly jen různé formy a metody vysvětlení a poučení. Důležité
na nich je právě, zdali i my se jimi dáme poučit a nikoliv jejich
konkrétní podoba. Ta měla význam především pro tehdejší lidi a
pro tehdejší konkrétní situaci. Konkrétní tehdejší skutek Ježíšův je
symbolem jeho záměru, a jen když dovedeme vyloupnout z tohoto
skutku záměr, tj. rozluštit symbol, má pro nás ten který Ježíšův div
význam.
Z celkového postoje Ježíšova vůči okolí před křtem v
Jordáně a po něm se dá vyčíst, že před křtem v Jordáně byl Ježíš
proto oddán svému okolí, že bez této oddanosti by byl nemohl
dorůst do "zázraku" v Jordáně, a kdyby byl býval zůstal po onom
zázraku stejným způsobem oddán, byl by znehodnotil "zázrak" v
Jordáně.
Zatím vám asi není jasno, co tím myslím, důležité však je,
abyste aspoň věděli, že i život každého z nás a všech lidí kolem
nás i historie celých národů jsou symbolické a že je těžko myslitelné, že bychom dokázali před svým vstupem do Jordánu luštit
soustavně byť i jen symboliku svého života. O nás zatím platí
slova Ježíšova, která pronesl o těch, kteří ho křižovali a metali los
o jeho šat: "Otče, odpusť ji, neboť nevědí, co činí". Čili jednáme-li
všichni symbolicky a nikdo z nás nerozumí buď ani v nejmenším
nebo jen v malé míře symbolice našich skutků, radí nám Ježíš

svou oddaností do 30 let, abychom neusilovali o toto porozumění,
nýbrž abychom se k němu dopracovali úplně z opačné strany tím,
že budeme oddáni tomu toku symbolů, tomu proudu, který přece
někam míří, a Ježíš věděl kam, a my to ode dneška můžeme
aspoň předpokládat. Věděl, že vyhoví-li tomuto proudu, ocitne se s
ním až v Jordáně, kde se s ním stane proměna charakteristická
trvalou změnou oddanosti, trvalou změnou služby, zkrátka přechodem ze synovství lidského do synovství Božího, do trvalého
pochopení, že náš život ustavičně vyvěrá z věčnosti. Vyšel-li při
našem narození na svět z našich rodičů, bylo tomu asi tak, že na
své pouti tento tok života prošel rodiči a vešel do nás dětí a z nás,
nedostaneme-li se do Jordánu, zase jen projde do našich dětí a
tak to půjde dále, dokud se mezi námi nenajde někdo, který se
chopí tohoto toku, nenechá si ho probíhat mezi prsty a převede ho
do věčnosti. Toto se stalo u Ježíše v Jordáně. Pak už život přes
věčnost začne protékat do tohoto světa. Ježíš označil tuto změnu
toku výrokem o tom, že od té chvíle lidé uvidí k němu sestupovat
anděly z nebe a od něho vystupovat na nebe.
Čeho je tedy zapotřebí? Chopit se, pokud je to možné,
celého toku života, jak námi protéká a odvést ho do věčnosti.
Ježíš Kristus je naším Spasitelem také proto, že nám ve svém
učitelském období ukázal, jak to sám učinil a jak to máme provést
napodobeními my. Oddechněme si vděčně, že Ježíš musel projít
stejným vývojem od svého narození v Betlémě až do Jordánu jako
my, že nebyl od začátku hotovým Bohem, jak se mylně mnozí
dobří křesťané domnívali a proto nebyli schopni ho následovat
právě v tom nejdůležitějším, v prvních jeho třiceti letech.
Teoreticky je sice správné, že stačí porozumět symbolům, které
vyřkl jako učitel po křtu v Jordáně a zařídit se podle nich, ale ve
skutečnosti je to nemožné, neboť nelze jim porozumět, dokud
člověk nedokončí onu odevzdanost mladého Ježíše, kterou si
právě vysvětlujeme. Ježíš si byl toho dobře vědom a proto dělal
zázraky, aby lidé, kteří nemohli pochopit, uvěřili a tím obešli do
určité míry fázi porozumění. Pravíme: "do určité míry", protože
dobře víme, že učedníci Ježíšovi, kteří také uvěřili, museli potom
přece jenom projít oním nepostradatelným porozuměním, které jim
dokonce nemohl ani sám osobně Ježíš zprostředkovat, nýbrž
teprve neosobní Duch svatý, jak se vyjádřil sám Ježíš.
Svým chováním vůči prostředí, ve kterém žil, nás Ježíš
nabádá, abychom až do křtu v Jordáně brali život tak, jak jde,
avšak abychom tento tok odváděli do věčnosti, čímž bychom byli
zároveň a pořád v tom, co je našeho Otce. Ježíš činí pro nás
nedocenitelný objev, že život, který proudí naším tělem a život,

který probíhá kolem nás a v nás v čase prostoru, lze zachytit,
neklademe-li mu odpor, celý a celý beze zbytku, ovšem po
náležité průpravě, odvést do věčnosti. A to je potom křest v
Jordáně, onen zázrak proměny světel.
Máme-li správně pochopit oddanost onomu proudu života,
který se nás dotýká, nás jaksi obmývá a do nás vstupuje a
reguluje svými událostmi a chtěním lidí, slastmi a nehodami běh
našeho osobního života, musíme tento proud chápat nejen v celé
jeho šíři, ale též si uvědomovat, že i každý z nás musí tím, že žije
jako člověk, přispět tomuto proudu všemi složkami své osobnosti. I
zde platí zásada oné aktivní pasivity, která jediná správně
vystihuje pravou oddanost, jakou doporučoval Ježíš.
Každý z nás je nadán rozumem, citem, různými
schopnostmi, které má rozvíjet. Zatím nemá jiných světel, která by
mu osvětlovala cestu, než rozum, kterým může rozlišovat správné,
rozumné od nerozumného, rozumné dělat a nerozumné nedělat,
dále cit, který má být rovněž rozvíjen správným směrem, a to k
čistotě citového života, pak schopnosti, které jsou tu proto, aby se
zdokonalovaly a samy zpětně zlepšovaly naše "cestovní
podmínky" a učinily z nás člověka platného pro společnost tím, že
pro společnost něco dělám, učím se v nejlepším slova smyslu
lásce k bližnímu a trpělivosti, čili mířím už k oné pasivní stránce
oddanosti, která je samozřejmě jen polovinou pravé oddanosti.
Správné je být odevzdán činnosti, tj. využít všech svých
duševních a tělesných mohutností, o nichž byla řeč pro blaho okolí
a prostředí, ve kterém žijeme, a správné je být zároveň odevzdán
pasivitou.
Obě stránky oddanosti mají být spojeny ústředním smyslem
všeho toho počínání: "Být v tom, co je našeho Otce", tj. proud
života, který zachycujeme svou existencí, musí končit tam, odkud
vyšel, ve věčnosti. Musím tedy skoncovat s atomisováním tužeb a
činností. Dělám-li cokoliv, konám to proto, že do tohoto našeho
stavu věčnost vyprýštila a stále proudí v nejvyšším smyslu proto,
aby obohacena tím, do čeho vyprýštila a do čeho proudí, nesla
ovoce stonásobné. Vzpomeňte na výklad o hřivnách. Budete mu
teď mnohem lépe rozumět a později ještě lépe než dnes, až sami
na sobě zažijete, že hospodaříte-li se vším co je vám propůjčeno
pro tento dočasný život (doba mezi odchodem a novým příchodem
vládce krajiny) jako s něčím propůjčeným, na co si nesmíte dělat
nároky a dokonce z čeho nesmíte pro sebe mít užitek. Ježíšovi
byli propůjčeni rodiče, lépe řečeno Panna Maria a sv. Josef, celé
prostředí, ve kterém žil, všechny schopnosti, které ještě

zdokonaloval. Stal se tesařem ne proto, aby si tímto řemeslem pro
sebe vydělával, ale aby rozvinul všechny schopnosti, které měl
možnost rozvinout, aby dospěl k plnému lidství, z něhož jediného
může vyplynout stav za lidstvím, který je v přirovnání o hřivnách
charakterisován myšlenkou, že ten, kdo dobře hospodařil s jednou
hřivnou, dostal vládu nad celým jedním městem. Tomu "dobře
hospodařil" už rozumíme.
Je vám asi jasné, že lepším tesařem se obvykle stane ten,
kdo se nevěnuje tesařině jen proto, aby si jí vydělával, nýbrž proto,
že k ní má poměr, že ho těší být tesařem. Ti lidé, kteří dělají
cokoliv pro věc samu a ne pro svůj prospěch, jsou na přímé cestě
do věčnosti, neboť vracejí věcem, co si od nich vzali. Právě tak se
dá vracet lidem, co jsme od nich přijali, a má se vracet, a to v tom
nejširším slova smyslu, ve smyslu: "Cokoliv jste učinili nejmenšímu
z bratří mých, mně jste učinili."
A my si teď rozvedeme tento a jiné požadavky na oddanost.

Cokoliv jste učinili nejmenšímu
Podívejme se na výrok, který budeme vykládat, v kontextu.
Je obsažen ve známém Ježíšově pojednání o posledním soudu
(Mat. XXV, 31-46):
"Až tedy přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s
ním, tehdy se posadí na svém slavném trůně. I budou před ním
shromážděny všechny národy, a oddělí je od sebe, jako pastýř
odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po své pravici: "Pojďte,
požehnaní mého Otce, ujměte se království připraveného pro vás
od založení světa, neboť měl jsem hlad, a dali jste mi jísti. Měl
jsem žízeň, a dali jste mi píti. Cizincem jsem byl, a ujali jste se mě.
Nemocný jsem byl, a navštívili jste mě. Vězněn jsem byl, a přišli
jste ke mně." Tehdy mu spravedliví odpověděli: "Pane, kdy jsme
tě viděli hladového, a nasytili jsme tě? Žíznivého, a podali jsme ti
nápoj? Kdypak jsme tě viděli jako cizince, a ujali jsme se tě? Nebo
nahého, a ošatili jsme tě? Nebo kdy jsme tě viděli nemocného
nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?" A král jim odpoví: "Vpravdě
vám pravím: Co jste učinili jednomu z nejmenších z těchto mých
bratří, mně jste učinili." - Potom řekne i těm po levici: "Odejděte
ode mne, zlořečení, do věčného ohně, který je připraven ďáblu a
jeho andělům. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi jísti, žíznil
jsem, a nedali jste mi píti, cizincem jsem byl, a neujali jste se mě,

nahý jsem byl, a neoděli jste mě, nemocen a vězněn jsem byl, a
nenavštívili jste mě." Tu mu odpověděli také oni: "Pane, kdy jsme
tě viděli hladového nebo žíznivého, jako cizince nebo nahého
nemocného nebo v žaláři, a neposloužili jsme ti?" A tehdy jim
odpoví: "Vpravdě vám pravím: Co jste neučinili jednomu z těchto
nejmenších, ani mně jste to neučinili." I půjdou tito do věčného
trápení, spravedliví však do věčného života."
Je známo z evangelia sv. Jana, že Ježíš učinil první zázrak
v Káni galilejské, kde proměnil vodu ve víno. A při té příležitosti
evangelista praví: "Uvěřili v něho jeho učedníci." (Jan II, 11).
Nezískal tedy své učedníky, pozdější hlavní hlasatele svého
učení, divy a zázraky, nýbrž něčím jiným. A není těžko uhádnout
čím. Odvolávaje se na všechny starozákonní proroky, chodil po
krajině a kázal o bezprostředním konci světa, po němž nastane
poslední soud. Proroci vypravovali o hrozivých znameních, která v
té době bude možno vidět na zemi i na nebi, a také věštili, že
tehdy znovu nazpět přijde Eliáš a bude lid nabádat k pokání, po
něm přijde Mesiáš, Spasitel, který spasí všechny spravedlivé.
Kdyby nepřišel, i ti by museli zahynout. V tomtéž duchu jsou psána ještě mnohá zjevení, z nichž jedno, Zjevení sv. Jana, církev
dosud uznává za pravé, věrohodné. V tomtéž duchu kázal Ježíš
konec světa a dokonce při té příležitosti řekl: "Vpravdě pravím
vám: Nepomine toto pokolení, dokud se to vše nestane. Nebe a
země pominou, ale má slova nepominou. O tom dni a o té hodině
však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Ale jak
tomu bylo za dnů Noemových, tak tomu bude i s příchodem Syna
člověka. Jako totiž v době před potopou jedli a pili a ženili se a
vdávali se až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic nepoznali,
až přišla potopa a zachvátila všechno, tak bude i s příchodem
Syna člověka. Potom budou dva na poli, jeden bude vzat, a druhý
ponechán. Dva budou mlíti na mlýnském kameni, jedna bude
vzata a druhá bude ponechána. Bděte tedy, neboť nevíte, v kterou
hodinu váš Pán přijde." (Mat. XXIV, 34-44).
A ještě aspoň jeden důležitý výrok z mnoha jiných
Ježíšových výstrah: "Ninivští muži vstanou při soudu s tímto
pokolením a odsoudí je, neboť činili pokání na Jonášovo kázání; a
hle, tu je více než Jonáš! Královna z jihu vstane při soudu s tímto
pokolením a odsoudí je, neboť přišla ze vzdálených končin země
naslouchat moudrosti Šalamounově; a hle, tu je více než
Šalamoun!" (Mat. XII, 421-42).
Učedníky tedy Ježíš získal především tím, že v pravém
slova smyslu vyhrožoval koncem světa. Ti, kteří uvěřili tomu, co
říkal, a že on je oním Mesiášem, který přichází zprvu před koncem

světa, a pak už až při posledním soudu, šli za ním, aby nebyli na
věky zavrženi. Především sebeláska, obava o věčnou budoucnost,
je hnala za Ježíšem. Nebyly tu žádné pohnutky nesobecké, jako je
nezištná láska k bližnímu. O tom všem se dovídali od Ježíše, až
když byli chyceni. Proto napřed chodili po krajině a křtili a teprve
později konali skutky milosrdenství a divy lásky. Ježíš je napřed
musel k tomu vychovat.
Ježíš učedníkům ukázal, jak je třeba rozumět všem těm
proroctvím o konci světa, neboť za jediný svůj lidský život, bez
jakékoli potřeby převtělování, provedl přípravu ke konci světa, konec světa prodělal a vyjádřil ho "vstupem na nebesa". Učedníci
nepochopili konec světa dříve, než byli svědky, že u Ježíše tento
konec měl za následek zasednutí Ježíše Krista po pravici Otce se
všemi průvodními jevy posledního soudu.
Věděli proroci, že všechny obrazy, které viděli, jsou jen
symboly a že jsou jen obecným vyjádřením něčeho, co u každého
podle tohoto symbolického vzoru bude konkrétně vypadat velmi
odlišně? Nepotřebovali to vědět, protože hlásali budoucnost, která
nebyla budoucností v pravém slova smyslu. Hlásali individuálně
nastupovaný stupeň vývoje, ke kterému u každého člověka
dochází jindy.
Proč potom všechny ty hrozby strašným bezprostředním
koncem světa, když vlastně tento konec znamená konec
veškerých lidských strastí a vstup do stavu, který je dokonalejší
než rajský, protože nemá konce? Protože lidé nesmyslně touží jen
po užívání života na tomto světě, ačkoliv dobře vidí, že toto
užívání má krátké trvání, a nedávají se dobrovolně přesvědčit o
správnosti věčného života, každý z lidí prochází sérií zkoušek, aby
dospěl k jinému názoru, než že tento svět je jedinečný a
nejcennější. Přesto však málokdo přechází z dočasného do
věčného. Pořád si přejí jen vesele užívat tohoto světa a netuší, že
i u nich se čas navršuje, že bezčasovost, stále důrazněji klepá na
vrata jejich časné existence. U Ježíše můžeme předpokládat
přímý záměr, že si nepřál, aby tehdejší lidé rozuměli jeho
symbolické řeči. Přál si spíše, aby si symboly vykládali jako
doslovnou skutečnost. Je to podobný záměr, který se uskutečňuje
v životě každého z nás.
Život každého z nás není méně symbolický než život
Ježíšův. Přestože však jednáme v symbolech a myslíme v
symbolech, nejsme si toho vědomi. To nám umožňuje, abychom
tento svět považovali za jedinou skutečnost, abychom se řádně na
něj soustředili, a tím obecně platným vývojovým prostředkem -

soustředěním - se dostali kupředu. Jen za takových okolností je
lidský život v těle pro každého člověka stupněm do věčnosti, ať v
ni věří či nikoliv, a jen proto se rodíme jako lidé, trpíme jako lidé,
radujeme se jako lidé a umíráme jako lidé. To je ovšem jen jakási
základní užitečnost života, pod kterou nelze jít, jsme-li lidmi.
Neporozuměním symbolice života pak mluvíme o osudovosti,
podvolujeme se tříbení, které bychom nikdy dobrovolně nepřijali,
kdybychom znali jiné cesty a přitom nedorostli do nich. Ovšem
Ježíš ukazoval, jak se dostat nad tuto základní užitečnost, jak
učinit lidský život užitečnějším.
Ti, kdo se ocitli u posledního soudu, neměli tušení, že cokoliv učinili pro bližního, protože své počínání nebrali symbolicky a
nerozuměli symbolům svých činů. Ježíš však učí své učedníky
uvědomovat si, že nejsme nikdy odděleni od věčnosti, i když si
myslíme opak, že není možno něco provést, aby se o tom jaksi
nevědělo na věčnosti. Rozdíl je jen v tom, že my nejsme svědky
věčnosti, ale věčnost je svědkem nás. My si neuvědomujeme
věčnost, ale ona si nás ustavičně bez mezer uvědomuje. Proto je
pravdivé, že cokoliv jsme učinili nejmenšímu z bratří věčnosti, pro
věčnost jsme učinili.
Ježíš nás zřetelně upozorňuje, že jsme bratry věčnosti,
všichni jsme s ní úzce spřízněni, ale uvědomění této spřízněnosti
probíhá od věčnosti k nám a nikoliv od nás k věčnosti.
Ježíš nás poučuje ještě o něčem mnohem důležitějším, že
naše dočasné skutky a myšlení zakládají věčný život. To vyplývá
ze smyslu posledního soudu a z výroku: "Co jste učinili..."
Jako všechno, co tu na světě je, ustavičně přechází z věčnosti sem do časoprostoru, tak i všechno z časoprostoru ustavičně
přechází do věčnosti. To je symbolický, skutečný základ života,
tím je život umožněn. Vyhovět tomuto proudu, tomuto stále
navazovanému okruhu, je dělat všechno vědomě pro věčnost, co
jsme dělali jen pro sebe. To je pravá oddanost prostředí a pravé
přebývání v tom, co je našeho Otce, věčnosti.
Ježíš řekl: "Nejmenšímu z bratří mých", nikoli "vašich",
protože on se cítil při svém vnitřním poznání bratrem všech,
kdežto ostatní lidé rozlišují mezi příbuznými a cizími. Oznámil nám
však, že ať to víme, či nikoliv, fakticky vždy všechno, co děláme,
má svůj jediný skutečný dopad a dosah, a to v oblasti věčného
života, toho života, který svou existenci reprodukuje v nesčetných
dílčích existencích a životech - a jinak se zatím nedá mluvit než
symbolicky - který zpět přijímá výtěžky pocházející z těchto
existencí, a to buď v hodnotě nezměněné (zakopaná hřivna) nebo

rozmnožené (hřivna, s níž nebylo hospodařeno jen pro sebe,
nýbrž pro druhé, a teď se dovídáme, že takové hospodaření je
vždy hospodařením pro věčnost).
Je tu spojitost, jakási zpětná vazba, o níž nemáme tušení.
Stačí však ji předpokládat, a už budeme schopni jednat daleko
spravedlivěji, neprotekčně, vůči všem stejně láskyplně, budeme
zkrátka oddáni celému toku života, tak jak přichází, bez mezer, a
to nám vydatně pomůže k tomu, abychom se ocitli v tom, co je
našeho společného Otce - věčnosti, neboť všechno, co zažíváme,
je modifikací věčnosti promítnuté do času a prostoru.
Řeknete si: "Pak by bylo správné, kdybychom se nechali
vykořisťovat sobci, kteří by uměli využít naší dobroty?" Kdybychom
to dopustili a nevzepřeli se, dopustili bychom se chyby, o níž tu už
byla řeč: nekomplexnosti, neúplnosti své oddanosti všemu,
celému proudu života. Není těžké rozumem nebo citem poznat,
kdo nás chce vykořisťovat. Musíme být poslušni také tohoto
rozumu a citu. Tyto složky naší lidské bytosti jsou rovnocennými
partnery s ostatními složkami života, které se nám zatím jeví mimo
nás. Jsme-li si vědomi, že pokroku se dociluje fungováním párů
dvojic, z nichž nejdůležitější dvojicí je dobro a zlo, je na nás,
abychom světlem svého rozumu poznali, co je dobrem a k němu
se vždycky přiklonili, v krajním případě, nebylo-li by vyhnutí,
abychom volili ze dvou zel menší. Tento případ charakterisoval
Ježíš symbolem: "Pokouší-li tě tvé oko, vylup je, pokouší-li tě tvá
ruka, utni ji: (citováno ve zkratce). Odhalíme-li dokonaleji tyto
symboly, řekli bychom: Jestliže bychom měli sloužit zlu, je menším
zlem tvářit se - ovšem v krajním případě - jako bychom jím vůbec
nebyli pobízeni ke službě, zanechat zlo zlem, jako bychom neměli
ruku, která by pro ně mohla pracovat, jako bychom neměli oko,
které by je mohlo vidět. V těchto případech nejednat je sice také
zlem, ale menším než jednat.
Ježíš nám předváděl, jak on si počínal v takových případech:
Chystali se ho kamenovat, unikl zprostředka nich, chtěli ho
korunovat na krále, unikl zprostředka nich. Je z těchto výroků
Písma patrno, že nevzal nohy na ramena, nýbrž že přestal pro tu
situaci existovat. Naznačil to zázrakem, abychom pochopili, jaký
zázrak se stane, nesloužíme-li zlu v žádném případě, a tehdy,
když se s ním už musíme setkat a nemůžeme je v klidu odmítnout,
tváříme se, jako bychom je nevnímali. Nemáme pro ně ani oko,
ani ruku, řečeno symbolicky, ale provedeno fakticky. Ježíš od nás
chce, aby odporování zlu bylo vedeno pouze a výhradně jen
schopností rozeznávací, tím že rozeznáme dobro od zla, dobra se
chopíme a zlu nesloužíme, aby nebylo vedeno hněvem, nenávistí,

abychom i při tom, že správně rozlišujeme, dokázali milovat
nepřátele své. Zlo pro nás musí zůstat zlem, avšak jeho nositelé,
třeba zlí lidé, nejsou samotným zlem a proto nesmí být námi
nenáviděni.
Nenáviděno smí být jen zlo jako takové.
Nemůžeme si bohužel všechno vysvětlit najednou.
Neodporování zlému má různé stupně podle stupně poznání. My
se k tomuto výkladu budeme stále vracet.
Chceme-li však o krok dále postoupit v porozumění
vykládaného výroku, musíme si podrobněji všimnout kontextů.
O posledním soudu řekl Ježíš, že nastane dříve, než
pomine pokolení, ke kterému o něm kázal. To se stalo, ale tak, že
někteří, jimž tyto události kázal, poznali na sobě poslední soud.
Celý vývoj lidstva, budeme-li předvídat podle všech
dosavadních známek, ubírá se kupředu především skrytým i
zjevným soubojem všech možných párů dvojic, soubojem,
kterému někdy dokonce říkáme láska, například vztahu muže a
ženy, jindy jej hodnotíme jako souboj tmy se světlem, zla s
dobrem apod. Dokud mezi sebou probíhá souboj nesčíslného
počtu párů dvojic, dokud má své vývojové zdůvodnění dobro i zlo,
potud souběžně s ním a vlivem něho probíhá ustavičný soud.
Situace, do kterých se člověk dostává, rozsuzují lidé mezi sebou,
přiznávají jim právo postoupit o nějaký ten vývojový stupínek výše
nebo je odsuzují ke stagnaci, k dočasné záhubě, k nemocem
všeho druhu a v nejširším slova smyslu. Ježíš však předvídá, že
tato bojová situace musí jednou končit. On sám přišel proto, aby
to pokolení, kterému kázal, a všem dalším pokolením, přinesl
zvěst, lépe řečeno podrobný návod, dosud nikdy předtím tak
veřejně nepřednesený a podepřený symbolikou jeho vlastního
života, jak přejít z ustavičného soudu k soudu konečnému, při
kterém se na věky odsoudí funkce zla i dobra jako vývojových
prostředků.
Konečný soud nastává náhle, nečekaně, neboť nikdo nemá
správné měřítko o tom, co se už nastřádalo v onom záznamu na
věčnosti, o němž byla před chvílí řeč. My víme už i o různých
biologických záznamech, ze kterých potom vzniká povaha a
založení jedince. Ale i v tomto oboru jsme toho času na samém
začátku poznávání. Záznamy na úrovních jemnějších než je
hmota nám zatím úplně unikají. Odtamtud se však rozhoduje o
hodině posledního soudu, to, pochopitelně individuálně, u každého
jedince dochází k dovršení funkce dobra a zla jindy. Ježíš přišel
proto, aby své pokolení naučil, jak dospět k poslednímu soudu

během jediného života, bez potřeby pokračovat v dalších
vtěleních. To je velký pokrok proti všem starověkým učením, do
nichž patří i učení indická, která jsou jediným živým pozůstatkem
starověké moudrosti ničím nepřerušené. Přestože poslední soud
nastává nečekaně, dají se jednotlivé stupně směřující k němu
přesně vystihnout, neboť Ježíš ukazuje na prostředky, pomocí
nichž se dá ten který stupeň překonat. Stupeň, který je v jeho
životě symbolisován prvními třiceti lety, se dá překonat
dodržováním onoho "být v tom, co je Otce" a "být oddán" prostředí
v nejširším slova smyslu, tj. např. nebýt roztrpčován a umět se
poučit i u protichůdných myšlenek i ze špatného a zdánlivě
neprospěšného jednání lidí atd.
Ježíš však ukázal, že všechny stupně se dají překonat jen
aktivní pasivitou. Proto vedle oddanosti prostředí staví dobře činit
všem, jako by tito byli součástí věčnosti, do které člověk míří, jako
by oni byli dílčími úkoly na cestě, na které, nejsou-li dílčí úkoly
zvládnuty, stávají se překážkami, jsou-li zvládnuty, stávají se
účinnými urychlovači vývoje. My víme z celkového pochopení
Ježíšova učení dokonce proč tomu tak je. Dělat něco, co nás
zajímá v jakémkoli smyslu, nepřináší onu potřebnou míru
odpoutanosti od sebe, onu potřebnou míru vzdání se sama sebe,
svého osobního majetku, zase v nejširším slova smyslu, tedy i
pohodlí, které slouží jen nám samým, které vlastně představuje
osobní majetek. Kdežto ošetřovat nemocné, krmit hladové atd., je
velmi nepohodlné. Přispívá to k vnitřní chudobě. Člověk se vystavuje soudu sám nad sebou, činí rozhodnutí, jímž se zařazuje zase
o stupínek dále. Celá škála rozhodnutí, ke kterým nabádá Ježíš,
jsou soudy nad sebou samým, provedenými dobrovolně. Jinak
soud probíhá u každého jiného člověka nedobrovolně, ovšem
pomaleji a vývoj nedospěje dokonce ani během dlouhého života
příliš daleko.
Ježíš nabádal, aby každý z nás vzal dobrovolně jho, které je
sladké, protože osvobozuje člověka z pout všeho druhu. A
především chtěl od každého z nás, abychom zvládli technickou
stránku života tak, aby se stala samozřejmým předpokladem, na
němž se potom dá vršit umění žít, jehož vrcholem je žít věčně.
Technikou života rozumím zvládnutí všech světských úkolů tak,
abychom do nich nemuseli vkládat víc než kolik si zaslouží v řádu
hodnot, které mají stát výše na další pouti. Používám obvykle při
té příležitosti podobnosti mezi hudebním přednesem a životem.
Reprodukuje-li hudebník hudbu už složenou nějakým hudebním
skladatelem, je jeho projev jen tehdy umělecký, tj. vrcholný, jestliže zvládl technickou stránku přednesu tak, že bez přemýšlení a

bez těžkosti, naopak s naprostou lehkostí a samozřejmostí přednese skladbu na svém hudebním nástroji. Teprve po zvládnutí,
řekl bych, tohoto řemesla, může u něho dojít k uměleckému
přednesu. Tak je tomu i s vědomým přechodem do věčného
života. To je umělecký projev v nejvyšším slova smyslu. Má-li k
němu dojít, musí být člověku samozřejmé, že životní schopnosti
rozvine tak, aby jich při jakékoli příležitosti mohl používat lehce,
bez námahy, bez trápení a zápolení. A toho člověk dosahuje
nejsnáze tím, že se dává poučit vším, co jej potká a všemi, s nimiž
se stýká. Z takového stavu mysli téměř samočinně vyplyne
vděčnost za celé to soustavné vedení, za možnost ustavičně jít
dál.
Někdo z vás si možná řekne, že je nepochopitelné, proč se
namáhám dále vám vysvětlovat jedno a totéž z různých stran,
když přece Ježíšovi šlo zřejmě o to, aby se lidé vzájemně měli
rádi, nezištně si pomáhali a dokonce milovali své nepřátele, i když
je to velmi nepříjemné a mnohdy to nevede k pochopení s druhé
strany, se strany nepřítele nebo nemocného, a tím méně k odplatě
s jeho strany.
Kdyby si byl Ježíš přál "jen" toto, opravdu bych se dále
nenamáhal, ale z ducha jeho učení je zřejmé, že mu šlo ještě o
mnohem více, co vyjádřil mnoha dalšími pokyny, jako: nestarejte
se, neseďte na dvou židlích atd., pokyny, jimiž upravoval cestu ke
splnění základního požadavku, který v těch pokynech není
obsažen, nýbrž v symbolice jeho života, a ta nás poučuje,
rozluštíme-li ji, že se nás snažil přimět k tomu, abychom sjednotili
všechny své síly za jediným cílem: k dosažení věčného života
během pozemského života, abychom přestali kouskovat život tak
výrazně do jednotlivých činů a myšlenek, že by se z něho buď na
čas nebo úplně vytratil jeho nejvyšší smysl, ke kterému má být
brán zřetel i při nejnepatrnější činnosti i myšlence. Přitom chtěl
ukázat, že toho nelze dokázat tím, že bychom si neustále
připomínali tento nejvyšší cíl, nýbrž prostě tím, že bychom jednali
a myslili, jako bychom všechno činili pro věčnost, čili, že bychom
aspoň předpokládali, že všechno má věčnostní dopad, i
nejsvětštější činnost a myšlení a nepodceňovali nic z toho, naopak
osvědčovali se v tom lépe, než kdybychom nevěděli, že všechno
má tento věčný dosah. Toto něco navíc, co vložíme do každé
činnosti, pomůže nám postupně pospojovat různými směry
zaměřené záměry a vytvořit z nich jediný proud, který se navenek
jeví, jakože jsme oddáni proudu dění, vnitřně však je to oním "být
v tom, co je Otce".

Ještě jednu důležitou připomínku, ke které se později vrátíme podrobněji. Znamená to zásadně neodporovat zlému?
Vysvětlili jsme si už, že Ježíš sice hlásal neodporovat zlému, ale
tato zásada měla zřejmě jiný smysl než jednoznačné poddanství
zlému, ba smysl zcela opačný. Připomeňme si jen znovu, že od
začátku jeho života, jeho okolí jemu nakloněné - a to představuje
jeho samého - odporovalo zlému, když před ním unikalo a
nevystavovalo se jeho zlobě.
Později, když se Ježíš stává učitelem, sám odporuje zlu
když se nenechá kamenovat ani prohlásit králem židovským.
Neodporuje mu jen v tom nejvyšším smyslu, když se nechá až
nakonec vývoje utýrat až k smrti a předtím dává Jidášovi možnost,
aby ho zradil. Tomuto neodporování jsme se ještě nenaučili a
nebylo by správné je propagovat, dokud nebudeme znát jeho
smysl. Zatím, na stupni, který si právě vykládáme, je třeba
odporovat zlu, ale bez zášti a nenávisti. Tento odpor neodporuje
Ježíšovu "neodporujte zlému", protože aby se mohlo účinně
neodporovat, k tomu je také třeba se účinně vyznat v symbolice
dění. Kdybychom neodporovali dříve, než se tomu naučíme, mohli
bychom předčasně skončit svůj život, přinejmenším bychom se
vystavovali velkému nebezpečí a vykořisťování. Vysvětlovali jsme
si toto dvojí rozdělení pojetí odporovat - neodporovat ze slov
Ježíšových, když posílal učedníky za určitými úkoly, napřed za
svého osobního dohledu a pak bez něho. V prvém případě radil
nebránit se, neodporovat, v druhém bránit se a odporovat.
Smysl těchto zdánlivě si odporujících pokynů je jen jeden:
Vyklidit cestu, aby se po ní mohlo jít dál. Ježíš se snaží, aby celý
život, jak život činů a myšlenek s nimi souvisejících, tak život
modlitby, se ubíraly jedním směrem, do věčnosti. Modlitba má být
nejvyšším stupněm odosobnění, čili, jak jsme si řekli, nejvyšší
formou odevzdání sebe věčnosti, a ostatní život má být tímtéž,
přestože formou mírnější a jen postupně intensivnější. A není
lepšího prostředku ke sjednocení života činů se životem modlitby
než postavit se na stranu dobra jako ke službě věčnosti.
Obrácení na víru
Úmyslně jsme si až dosud zatajovali, že Ježíš znal ještě
jeden způsob, jak nahradit první znovuzrození v Betlémě prvním
obrácením na víru. Nechali jsme si tento způsob nakonec, protože
je nutno být velmi opatrný v hodnocení obrácení na víru jako něčeho, co se i dnes vyrovná svým účinkem onomu obrácení na

víru, které prováděl Ježíš a jeho učedníci, když spolu chodili po
krajině a křtili.
Máme vlastně zprávu o dvojím obrácení na víru. Je zřejmé,
že pozval-li Ježíš svých dvanáct, aby opustili své rodiny a šli za
ním, stojíme před jedním způsobem obrácení na víru,
doprovázeným křtem. Podobný doprovod nemělo pozvání
učedníků. A kdybychom chtěli být přesní, byl rozdíl v účincích
mezi křtem sv. Jana Křtitele a křtem Ježíšovým. Jak se praví v
Bibli, Jan křtil ku pokání, kdežto Ježíš k novému životu. Tak aspoň
to platilo obecně. Leč právě Ježíšův křest v Jordáně, který provedl
Jan Křtitel, měl jiný, dalekosáhlejší následek než křest, jejž Jan
poskytoval ostatním. A tu jsme právě u podstaty věci. Účinek křtu
závisel na připravenosti křtěného.
Řekněme si něco o té připravenosti. Ježíš nám nabízí
hluboké pochopení této věci např. ve známém podobenství o
rozsévači. Praví v něm:
"Království nebeské se podobá člověku, který zasel dobré
símě na svém poli. Ale zatímco lidé spali, přišel nepřítel, zasel
koukol mezi pšenici a odešel. Když osení vyrostlo a ukazovalo
plody, objevil se i koukol. Tu přišli hospodářovi služebníci a řekli:
"Pane, což jsi nezasel dobré sémě na svém poli?" On jim pravil:
"Nepřítel to učinil." A služebníci mu řekli: "Chceš-li, půjdeme a
sebereme jej." On však řekl: "Ne, abyste při sbírání koukolu
nevytrhli s tímto také pšenici. Nechte obojí růsti spolu až do žní, a
v době žní řeknu žencům: Seberte nejprve koukol a svažte jej do
snopků ke spálení; pšenici pak shromažděte do mé stodoly." (Mat.
XIII, 24-30)
Denně se ráno probouzíme do bdělého stavu. V něm za
pomoci smyslů a rozumu vnímáme stále stejnou a vtíravě se
opakující skutečnost tohoto hmotného světa. K čemu bychom
mohli přirovnat bdělý stav, za kterého vnímáme výlučně tento
svět? Kdybychom použili Ježíšovy symboliky, přirovnali bychom ho
jedině ke spánku nebo ke smrti. Ježíš jej střídavě nazýval smrtí a
spánkem. Konečně spánek se do určité míry podobá smrti.
Tentokrát Ježíš mluví o bdělém stavu jako o spánku slovy:
"Zatímco lidé spali, přišel nepřítel, zasel koukol mezi pšenici a
odešel".
Rozebírali a vysvětlovali jsme už něco podobného při
podobenství o hřivnách. Vládce krajiny rozdal služebníkům hřivny,
odešel a nechal je s nimi hospodařit pro něho. Tato obdoba není
náhodná. Budeme muset do ní hlouběji vniknout než jak bylo
zapotřebí při výkladu o hřivnách.

Upozorňuji znovu, že výklad dovádím vždy jen do takového
stupně, na jakém je možno mu porozumět ve vztahu s
vysvětlovanou úrovní. Proto se stane, že výklad bude třeba při
dalším postupu doplnit, zdánlivě najít nový výklad; ve skutečnosti
je třeba jen doplnit všechno, co už bylo řečeno. Poznání na
každém vyšším stupni se musí prohlubovat, aby nevznikla
nerovnováha mezi prožívanými stavy a poznáváním jejich smyslu.
Takový nedostatek na straně poznání má za následek, že se
dotyčné stavy stále opakují, dokud člověk nedoroste do jejich
správného poznání, které nemusí být a nikdy není absolutní, ale
má mít úroveň prožívané skutečnosti. Tak je tomu i při tomto
podobenství. Dokud člověk spí, má nepřítel možnost zasévat mezi
dobrou setbu koukol, a také to činí, úplně zákonitě, bez výjimky
vždycky. Vědomí oddělené od vědomí věčného, tak jak se s ním
denně stýkáme, jak ho denně používáme, je oním nepřítelem,
který nespí a zasévá koukol. Člověk ve svém klamném pocitu
oddělenosti (a zde doporučuji znovu si přečíst výklad věty
Otčenáše "neuvoď nás v pokušení") zasévá do své paměti a do
svého pocitu sounáležitosti a připoutanosti lež, že tato skutečnost,
kterou vnímá, je jedinou skutečností. Toto klamné poznání je
ustavičně živeno a posilováno, kdykoliv a jakmile člověk "spí", tj. v
bdělém stavu, a dokonce i ve spánku, kde se mu zdá o světě, ve
kterém se pohyboval v době mimo spánek. Jak by byl člověk
připraven k přechodu do věčnosti, kdyby se dával jen uspávat
touto lží? Bible správně nazývá Satana a ďábla lhářem. Výstižněji
se nedá charakterisovat. A tím satanášem, ba arcisatanášem, jak
shodně připomíná Angelus Silesius ve svém Poutníku
cherubínském, je naše já, které si vytvořilo a stále dotváří oddělený život nejen od věčnosti, což by bylo celkem pochopitelné,
když ji nevnímá, ale i od ostatních tvorů. Tak tomu ovšem svým
způsobem musí být, protože tento pocit oddělenosti do určité, a do
značné míry pomáhá rozvinovat lidskou individualitu. Proto se
musí nechat koukol růst až do žní. Kdyby se chtěl vytrhat dříve,
zničila by se celá úroda.
Ježíš nás poučuje i svými prvními třiceti lety svého života o
nutnosti rozvoje zevního lidského života se všemi jeho schopnostmi. Nezapomíná nás však poučit, že tento rozvoj, má-li vést k
dobrým žním, k takovému stavu, v němž už není třeba se vyvíjet
pomocí párů dvojic (zla-koukolu, a dobra-pšenice), zkrátka v časoprostoru, musí být podporován pravdou, že nejsme oddělenými
bytostmi, a to ani od věčnosti, ani od všeho, co existuje. Je pravda, že rozsévač (věčnost) zasel dobré semeno, jehož smysl není
jiný než aby dorostlo ke zdárným žním, ale toho si nejsme vědomi,
protože toho času spíme a jsme svědky jen toho zasévání

koukolu, ani ne tak svědky, jako spíše výslednicemi tohoto zasetí.
Jsme zkrátka a cítíme se oddělenými jástvími. Je to pouhá víra, že
takovými jsme, ale v této víře jsme ustavičně utvrzováni denním
zakoušením jejich následků každý den, který nastupujeme, nás
znovu přesvědčuje, že naše víra v jedinou pozemskou skutečnost
má jediný reálný podklad. Necháme-li se bez vzepření takto denně
po celý život přesvědčovat, nemůže se stát nic jiného, než že tuto
víru uskutečníme, tj. pouze fyzicky umřeme a nic víc. Tato víra
vede ke zničení. Ježíš ji velmi výstižně označil slovy: "Kdo chce
svůj život zachovat, ztratí jej." Ježíš jako protiváhu proti této víře
obracel lidi na víru ve věčný život. Dělal to trpělivě a ustavičně,
právě tak jak to dělá náš nepřítel, který zasévá denně víru v
pomíjející skutečnost. Jeho práce je snadná, protože nám
zůstávají utajeny žně a kupodivu zapomínáme, co se děje s
koukolem při odchodu člověka s tohoto světa, co zbude z tohoto
života, o který jsme tolik stáli, tolik jej pěstovali a o něj pečovali.
Naproti tomu práce Ježíšova nebyla snadná. Proto nám radil,
abychom oddanost tomuto světu skloubili s oddaností k věčnosti a
vytvořili z obojího jediný proud, abychom chápali lásku ke světu,
kterou pociťujeme jako neuvědomělou lásku k věčnému životu.
Nemajíce nic jiného než střep, lneme ke střepu. Ježíš nás přesvědčuje o tom, z jakého celku pochází střep, kterým je náš
pozemský život. Zprvu je třeba zase jen věřit v celek, který
nevidíme. Proto Ježíš nepodceňoval ukázky toho, co v tomto
podobenství nazval zaséváním pšenice a jejím růstem.
Obracení na víru ve věčný život není ani jednorázovým ani
uzavřeným aktem. Řekli jsme si, že Ježíš své učedníky napřed
přesvědčil, aspoň většinu z nich (u Ondřeje a Bartoloměje tomu
bylo trochu jinak), že nastává konec světa, a teprve pak dotvářel
jejich víru svými skutky a svými poučkami. Kdo jde cestou víry, a
my jí jdeme všichni, ať jsme si toho vědomi či nikoliv, především
kdo jí jde vědomě, ten si musí počínat jako nepřítel této víry, který
zasévá ustavičně víru v pomíjející život. Kdo jde cestou víry, musí
se v ní neustále posilovat. Běda, považuje-li se za obráceného, za
dosti silného! Znáte omyl Petrův, který se domníval, že miluje
svého Pána. Ježíš se nedal zmást tvrzeními svých učedníků.
Věděl, že neznají ani sebe, ani sílu víry, kterou označil slovy:
"Kdybyste měli víru jako semeno...řekli byste této hoře, aby se
přemístila, a stalo by se." O víře platí totéž, co o ostatních
vývojových prostředcích. Jsou trvale prospěšné, když nezůstávají
na úrovni, na které zprvu dobře sloužily a přinášely pokrok. Jejich
úroveň se buď musí trvale zvyšovat nebo se takových prostředků
musíme umět vzdát a nahradit je jinými, které jsou tak dlouho
podnětné, dokud jejich úroveň roste.

Víra, má-li vydržet a má-li člověka vést, musí být neustále
obnovována, to tak, aby zůstala živá a stále účinnější. Věří někdo
ve věčného Boha, který je láska, když se nesnaží milovat své
bližní jako sebe atd: "Víra, kterou hlásal Ježíš, se prověřuje
ustavičnými skutky vzrůstající lásky. Není-li víra spojena s láskou,
není víra pravou.
Snažme se teď proniknout k podstatě obrácení na víru,
abychom pochopili, co víra je a co není. Ve Skutcích apoštolských
čteme, že obrácení na víru bylo vždycky spojeno s křtem. Píše se
tam např., že sv. Petr kázal Židům o smyslu života Ježíše Krista.
Praví se tam dále:
"Když to vyslechli, proniklo jim to srdcem a řekli k Petrovi a
ostatním Apoštolům: "Co máme činiti, bratři?" Petr jim pravil:
"Obraťte se a každý z vás se dej pokřtít ve jménu Ježíše Krista na
odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha svatého." (Sk. ap.
II, 37 - 38).
Později se o obrácení na víru a o křtu mluví tamtéž takto:
"...O něm svědčí všichni proroci, že každý, kdo v něho věří,
dostane odpuštění hříchů skrze jeho jméno." Když ještě Petr mluvil tu 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?" (Sk. ap. K, 43-47)
Vidíme, že při obrácení na víru v moc Ježíše Krista, a o
takovou tehdy apoštolům šlo, nastávaly dva případy. Lidé nadšení
argumentací a svědectvím apoštolů, prozrazovali jim, že věří.
Praví se, že v tomto případě řeč apoštolů jim pronikla srdcem. Byli
tedy uneseni náboženským citem a v té chvíli je apoštolové začali
křtít. Křest ten navazoval na povznesený stav mysli.
V druhém případě, a těžko říci, zda tento byl častější nebo
méně častý, dar Ducha svatého sestoupil při obracení na víru na
posluchače, na uvěřivší, a pak už apoštolové jen pokřtili ty, na
nichž dar tento sestoupil.
Je zřejmé, že v obojím případě rozhodující bylo, zdali člověk
upřímně přivolil ke změně svého myšlení a života. Konkrétněji
řečeno, vyměnil-li svůj dosavadní životní program nebo svůj život
rozkouskovaný na mnoho dílčích, postupně dosahovaných cílů za
program Ježíšův, spojující všechny lidské síly a schopnosti k
nalezení království Božího, věčného života. Čím dokonalejší byla
tato záměna, tím účinnější bylo obrácení a s ním spojený křest.

Řekli jsme si už dříve, že cesta do věčnosti, kterou ukazuje
Ježíš, je posázena celou řadu rozhodnutí. Tato rozhodnutí mají
jeden společný znak, a jen mají-li ho, jsou těmi, která mají význam.
Dalo by se říci, že člověk musí učinit jedno základní
rozhodnutí, které potom bude uplatňovat po celý život, a postupně
různá dílčí rozhodnutí, jejichž uskutečněním bude na různých
stupních vývoje provádět úkoly, které na něj postupně čekají.
Všechna tato rozhodnutí, jak základní, tak i dílčí, mají jeden
společný znak: nejsou pouhým prohlášením, po němž je možno
myslit a jednat jako předtím, nýbrž jsou mezníkem, za kterým se
lidské síly sbírají k provedení něčeho vždy řádově vyššího, a toto
něco řádově vyššího vždycky představuje vůdčí myšlenku, vysoce
nadřazenou ostatním myšlenkám, citům a snahám.
Má-li se něco takového udržet, potřebuje se k tomu dvojího:
1. Být přesvědčen, že tato myšlenka a její uskutečňování si
zaslouží, aby měla přednost. Prioritu takové myšlenky Ježíš vyjádřil slovy: "Musím být v tom, co je mého Otce". To také znamená, že člověk musí uvěřit v účelnost takové vůdčí myšlenky. Tak
se stalo při obrácení na víru, a tento akt se má potom neustále
udržovat živý, a proto nejideálnější by bylo, kdyby byl tak vytrvale
obnovován, jako jsme denně, jak se ráno probudíme, po celý den
svými smysly obráceni na víru, že to, co nám ony předvádějí je
jediná skutečnost. Protože však toto není možné, protože nemáme ani jiných, vyšších smyslů, které by nám předváděly vyšší,
věčný svět, ani se nemůžeme vyhnout pokušení považovat
pomíjející, a to jak svět, tak i starosti, za jedinou skutečnost a za
jediný svůj úkol, musíme splnit i druhou podmínku:
2. Umět se vystavit ve větší míře než dosud pomoci, ze které
načerpáme sílu, abychom mohli svá rozhodnutí uskutečnit. Tato
pomoc je označena v Bibli jako křest. Nezapomínejme, že ani
Ježíš ani jeho učedníci se nespokojovali s tím, že někoho obrátili
na víru. Takové obrácení by bylo dříve nebo později vyvráceno
oním denním pokušením považovat pomíjející přece jen za něco
důležitějšího než věčné, i kdyby si to člověk ani nepřipustil, ani si
toho nebyl vědom. Svým jednáním by prozrazoval, že věří více dočasnému a vládě této dočasnosti, symbolisované mocí ďábla nebo
koukolem na poli, než vládě věčnosti a úkolu jí dosáhnout.
Ježíš po křtu v Jordáně odolal pokušení Satana, odolal
moci, kterou mu nabízel. Uvažujte zatím, proč se toto stalo právě
až po křtu a nikoliv před ním. Zatím si řekneme jen tolik, že křtem
získal sílu, násobenou potom ještě půstem na poušti, a pomocí té-

to síly mohl překonat to denní pokušení, o kterém byla řeč, a to i
za takových okolností, že toto pokušení, jež mělo být definitivně
potřeno, zjevilo se Ježíši v plné soustředěné síle, v celé své
zásobě, ze které je čerpáno. To se samozřejmě neděje při křtu,
kterým křtil sv. Jan Křtitel nebo učedníci Ježíšovi, nýbrž při
nějakém tom opakovaném, řádově vyšším křtu, jakým byl křest
Ježíšův v Jordáně, nebo jeho krvavý křest na kříži. Není toho ani
zapotřebí, protože se postupuje etapovitě, ovšem při zachování
základního směru života do věčnosti.
Jakým způsobem se můžeme vystavit ve větší míře pomoci
věčného života, než v jaké jsme jí vystaveni tak jako tak, protože
žijeme a svůj život neustále odvozujeme z ní? Jedině onou pasivitou, která nedobývá, nýbrž sebe vystavuje jako oběť, odevzdává.
Křest je soustředěným výrazem toho, co ve zředěném stavu
evangelista nazývá "byl jim oddán". Řekli jsme si už, že člověk,
chtěl-li si moudře upravit cestu do věčnosti, neměl by události,
které se ho týkají a postavení, které zastává a časné úkoly, které
má řešit, považovat za něco náhodného, ani za něco, co si jen
sám svou iniciativou zařídil, nýbrž za velkou příležitost sebe
připravit k přechodu z dočasného života do věčného. Ježíš Kristus
řekl: osvědčit se v malém, aby se člověk vůbec mohl osvědčit ve
velkém. Této příležitosti se má potom chápat jako povinné přípravky pro věčný život. V tomto smyslu má být tomuto světu
poddán, ne tedy tak, že by mu holdoval a že by se v něm ztrácel.
Vedle tohoto trvalého směřování celým životem do věčnosti,
které nemůže mít povahu soustředěného útoku na věčnost, nýbrž
jen povlovného přetékání do ní, Ježíš navrhuje křest jako prudký
odklon od sama sebe a svých schopností a náhlé vystavení sebe
celého, se vším, co máme k dispozici, vlivu věčného života. Jedině
tak, když se zcela vzdáme aspoň na chvíli sebe a vystavíme se
proudu věčnosti, symbolisovanému tekoucí vodou, splníme
požadavek návratu do věčnosti, nastoupíme opačný pochod, než
pouze chtít uskutečnit věčný život takovým způsobem, jako
uskutečňujeme ostatní věci na tomto světě. Věčnost nemůže být
uskutečněna stejně jako cokoliv časného. Uskutečňujeme-li
cokoliv časného, rozvíjíme tvůrčí činnost věčnosti dále k
rozmnožování všeho pomíjejícího. Tentokráte máme provést
opak. Máme pochopit, že časné rozvíjíme jen proto, abychom je
mohli obětovat věčnosti, a že kdybychom napřed nerozvinuli
časné, nemáme co obětovat a tudíž nemáme k dispozici nic,
pomocí čehož bychom mohli do věčnosti vstoupit. Nicméně křest
je vstup do věčnosti, a to buď první, neúplný, náznakový, ale
přesto dostačující k tomu, aby z něho vyplynula síla větší, než

jakou můžeme získat onou zředěnou oddaností celým životem bez
hlubšího spočinutí.
Připamatujme si, jakou velkou moc a sílu viděl vstupovat sv.
Jan Křtitel do Jordánu, když přicházel Ježíš dát se pokřtít. A
protože Ježíš tolik moci a slávy pokorně odevzdal do rukou Janových, aby se jeho prostřednictvím mohl soustředěně odevzdat
věčnosti, tolik se na něm projevilo zalíbení Otcovo a daleko větší
mocí byl oděn než jakou odevzdal.
Mezi chtěním a možností na jedné straně a uskutečněním
jakéhokoli stupně na straně druhé, stojí umění uskutečnit, kterému
se učíme celým životem, ale ke kterému potřebujeme také vedle
běžného příkonu síly též mocnou vzpruhu, symbolisovanou
obrácením a křtem a projevenou v době apoštolské sestoupením
Ducha svatého. Na ty, kteří uvěřili, ale na které ještě nesestoupil
Duch svatý, bylo třeba ještě působit křtem, aby věděli, co mají
činit. Tito naplnění Duchem se totiž ptali, co mají činit, a sv. Petr
jim říkal, že se mají dát pokřtít. Ti, na něž sestoupil Duch svatý, se
na nic neptali, neboť věděli, co mají dělat a projevovali svými
skutky, že nabyli schopnosti, které předtím neměli. Obojí sice byli
pokřtěni, avšak první, aby nabyli schopnosti, které obrácený
člověk potřebuje, aby jeho víra zůstala živá, v druhém případě jen
proto, aby se i zevně schválilo, co vnitřně se už stalo.
Vidíme z těchto dvou krajních případů obrácení, že účinek
obrácení na víru je různý, a zároveň vidíme, co obrácení činí
dokonalejším nebo aspoň trvale účinným. Je to posvěcení člověka
Duchem svatým. Tato věc bude vyžadovat vysvětlení v další
kapitole.
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Křest
Účinky křtu se v Novém zákoně líčí jednak při vstupu Ježíše
do Jordánu, jednak při činnosti apoštolů, kteří křtili.
Ve všech případech tehdy měl křest jeden základní účinek:
Představoval nové narození pro jiný, vyšší smysl života. Kdo byl
pokřtěn, připadalo mu, jako by se byl znovu narodil k jinému účelu,
než pro který dosud žil. Není přehnané, řekneme-li, že pokřtěnému nejen připadalo, že je znovuzrozený, ale že prakticky znovuzrozený byl, protože jeho život od té chvíle se ubíral novými
kolejemi. Zrodil-li se při křtu silný jedinec, nejen odolával svodům,
aby se vrátil k dřívějšímu způsobu života, nýbrž dokonce se k
němu nemohl vrátit. Není divu, že sv. Jan (I. Jan V., 18) o tom,
kdo úplně dovršil znovuzrození, praví: "Ví, že žádný, kdo se zrodil
z Boha, nehřeší, ale zrozenec z Boha se před hříchem uchovává a
zloduch se ho nedotkne."
Protože křest, který je znovuzrozením, představuje
podmínku pro vstup do království Božího, tj. do věčnosti, sine quá
non, (Ježíš to potvrdil slovy: "Nenarodí-li se kdo znova, nemůže
vidět království Boží." - Jan III. , 3), musíme především vědět, za
jakých podmínek k němu dochází. V Novém zákoně se dovídáme
o třech přístupech ke křtu - znovuzrození:
1. Apoštolové křtili ty, kteří bez výhrad přijali za správný
životní program, který odpovídal učení Kristovu. Ke křtu tedy
opravňovalo úplné svolení. Křest pak poskytl sílu k tomu, aby se
toto předsevzaté mohlo splnit.
2. Apoštolové křtili ty, na které sestoupil Duch svatý. Dalo by
se velmi zjednodušeně říci, že tu rozhodovala tajemná volba
tohoto Ducha, který podle slov Ježíše vane, nevíme odkud ani
kam.
3. Třetí způsob přípravy k dokonání křtu vodou představuje
Ježíšův život do třiceti let, poznamenaný dvěma základními
myšlenkami:
- být v tom, co je věčností,
- být poddán životu ve smyslu, který jsme si již vysvětlili. Z
významného účinku tohoto křtu můžeme posuzovat, že velmi
záleží na přípravě ke křtu, aby byla provedena právě tak, jak Ježíš
navrhuje svým životem.
Dojde-li ke křtu bez dostačující přípravy, zrodí se při něm
jedinec jen úměrně silný přípravě, tedy někdy tak slabý, že zahyne. Pád je možný na každém stupni vývoje. Naopak zase, co

zpočátku bylo slabé, může další péčí být vypěstováno do velké
síly a mohutnosti. Snahou každého z nás by mělo být, aby
znovuzrození, které probíhá při křtu, bylo co nejsilnější a
nejvýraznější, aby člověk po něm dokázal bez vnější podpory žít
nově, čili jak tomu říkal Ježíš náboženskou řečí, aby dokázal
konat jen vůli Boží. Tento požadavek je nutno si umět přeložit do
běžné řeči a pak se podle něho řídit. Nemusíme totiž umět ho
konkrétně plnit na každém kroku svého života. Protože si Ježíš
přál, aby jeho učedníci ho následovali do věčného života, sám
nejen musel uskutečňovat požadavek "konat jen vůli Otcovu", ale i
ho musel přeložit do srozumitelných dílčích pouček, obrazů a činů.
Stačí se dát jimi poučit a zařídit se podle nich. Pokud jsme si
vykládali smysl Ježíšových pouček obsažených v Otčenáši,
některá podobenství, a jak si budeme postupně vykládat další
poučky a smysl Ježíšova života v jednotlivých událostech, budeme
i nadále mířit k jedinému cíli, naučit se plnit vůli věčnosti.
Ještě je třeba se vypořádat s četnými spory o křtu, který
provádějí různé křesťanské církve různou formou v různém věku
člověka. Jedni tvrdí, že se má křtít jen dospělý člověk, který byl na
křest řádně připraven, druzí, že se má podle vůle rodičů, která je
přitom rozhodující, křtít novorozeně. Chceme-li tento spor rozřešit,
musíme přijmout za správné to, co dělali učedníci Ježíšovi, neboť
ti zajisté byli dobře poučeni. A o nich víme, že křtili často celý dům
toho, kdo uvěřil. Také se dá pochopit, že křest zastoupil židovskou
obřízku, která se prováděla po narození dítěte. Další spory se
vedou o to, zda se má do vody ponořit celý člověk nebo zda se má
jen symbolicky naznačit křest tekoucí vodou. Na jednom místě v
Novém zákoně čteme, že učedníci křtili na určitém místě, protože
tam bylo hodně vody. Z toho by se dalo usuzovat, že ponořovali
celého člověka do vody. Myslím, že jsme se dostali ve svém
výkladu tak daleko, že pociťujeme malichernost těchto sporů,
které se svezly do kolejí, do kterých vůbec nepatří. Ježíš razil
rozlišovací zásadu: "Podle skutků jejich poznáte je". Jestliže
dnešní křest nemá těchže účinků, jaké měl za dob Ježíšových, je
to křest přinejmenším nedokonalý. Všude se vypracovávala forma,
ale duch čím dále ze všeho, co Ježíš ustanovil, vyprchával. Křest
není třeba dále formálně zdokonalovat, nýbrž je třeba vystihnout
jeho smysl a podle něho křest provádět.
Pokusme se proniknout do ducha a smyslu křtu. Zřejmě
nejzasvěceněji o něm promluvil sv. Jan Křtitel, který podle
svědectví sv. Matouše (i Lukáše) pravil: "Já vás sice křtím vodou,
přichází však mocnější než já, jemuž nejsem hoden rozvázat
řemínek u jeho opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a

ohněm. On má v ruce věječku, aby vyčistil svůj mlat a pšenici
shromáždil na svou sýpku, plevy však bude pálit neuhasitelným
ohněm." (Luk. III, 10 - 11).
Tento výrok je tím závažnější, že Nový zákon nám podává
nezvratný důkaz o tom, že Ježíš nikdy nikoho vodou nepokřtil,
apoštoly však měl k tomu, aby křtili vodou.
Apoštolové křtili vodou ty, kdo uvěřili v Ježíše Krista, že je
Spasitelem, tj. že přináší lidem věčný život. Křest vodou měl
přiblížit věřícím ducha učení Kristova. Křest vodou lapidárně
vysvětluje sv. Pavel v epištole ke Galatským (III, 27): "Neboť
všichni, kdo jste byli v Kristu pokřtěni, Krista jste oblékli." Neboli
křest vodou měl přinejmenším ten účinek, že pokřtění se octli pod
trvalým vlivem Krista, tj. pod vlivem věčnosti, kterou si začali
uvědomovat.
Pán Ježíš měl tedy apoštoly k tomu, aby křtili proto, aby mu
připravovali v lidech prostředí pro jeho další působení křtem
duchem a ohněm, Ježíš zavedl jakousi dělbu práce. První
obrácení, které se obvykle dělo ve velkém, uskutečňovali
apoštolové křtem vodou. Avšak definitivní vstup do věčnosti to
ještě nebyl. Bylo to jen "oblečení Krista". Křest lidem pomohl vzít
na sebe trvale úkoly, které hlásal Kristus. Křest vodou měl účinek
trvalého zaujetí pro naplňování nejvyššího smyslu života.
Jaká změna nastávala v myšlení lidí pokřtěných od apoštolů,
do křtu vodou byli oblečeni v sebe, tj. mysleli na sebe, třeba i na
spásu pro sebe, na věčný život pro sebe, pro toho, pro koho žili,
do koho byli oblečeni. Po křtu vodou přestali mít střed myšlení v
sobě, našli nový smysl života, žít pro Krista, pro věčný život,
přestože ještě nic takového dokonale neuměli. Proto Ježíš učil tyto
pokřtěné celé řadě trvalých postojů, tak jak si je tady vysvětlujeme,
jimiž by trvale v sobě prohlubovali pocit, že jsou věčnými bytostmi,
které mají povinnosti vůči svému věčnému životu.
Nyní víme, proč jim Ježíš řekl: "Bohové jste". To byl vlastně
jeden ze základních článků víry, kterou hlásal. Tento článek se dá
vysvětlit takto: "Ať to víte či nikoliv, ať si to uvědomujete, nebo
nikoliv, jste věčnými bytostmi, a máte povinnosti vůči své věčné
podstatě. Z této povinnosti vplývá celá řada správných postojů,
jako např. svatá bezstarostnost, dávat Bohu co je božího a císaři,
co je císařovo atd." Některé z těchto postojů si teprve vysvětlíme.
Bez jejich nastolení a zavedení do myšlení a života by nemohly
probíhat další fáze křtu - Duchem a ohněm, křest by nebyl
dokončen.

Už z tohoto přehledu vidíme, že křest - vstup do věčného
života - probíhá v několika fázích, tedy nikoliv jednorázově.
Kdybychom použili obrazného rčení Pavlova" být oblečen v
Krista" obdobně o pomíjejícím životě, ve kterém zatím zcela vězíme, mohli bychom říci, že jsme oblečeni v pomíjející háv, který
představuje naše tělo a náš pocit odděleného já od všeho ostatního, se vším, co si toto já přivlastňuje v tom nejširším slova smyslu
od majetku až po vlastnosti. Nelze jen tak beze všeho vysvléci se
ze starého šatu a navléci nový věčný. Ježíš dokonce varuje
záplatovat starý šat. Víme, že okolo nové záplaty vznikají
nejsnáze nové trhliny a nic nepomůže, že záplata je pevná. Celý
postup podle návodu Ježíšova má vypadat tak, aby se najednou
vyměnil šat starý za nový, přestože ani ten nový není definitivním
šatem. Hlavně je třeba nový šat připravit tak, aby v okamžiku, kdy
je člověk tomu způsobilý, mohl starý šat opustit a do nového se
obléknout. (Křest v Jordánu a zmrtvýchvstání).
V praxi za dob Ježíšových tento pochod probíhal takto:
Napřed kázal a křtil sv. Jan Křtitel. O jeho křtu je řečeno, že
sloužil ku pokání, k ničemu více, i když tuto skutečnost zdánlivě
vyvrací křest, který Jan provedl na Ježíšovi.
Tato zdánlivá výjimka vůbec není výjimkou, nýbrž jen
potvrzuje, že s mírou připravenosti roste velikost a dosah účinku
křtu. Lidé, kteří slyšeli Janova slova, byli nadšeni jeho myšlenkami, rozhodli se činit pokání a začali je provádět. (Dva z těch
nadšenců se stali být hodni žáků Ježíšových). V té chvíli upřímného rozhodnutí se jich ujímá Jan a křtí je, čímž jim předává sílu
vydržet v dobrém předsevzetí. Apoštolové křtili ve jménu Ježíše
Krista. Vědomě disponovali Ježíšovým uskutečněním věčného života, a křtem předávali lidem takové jeho množství, jaké byli tito
lidé schopni unést. Nikdo nebyl schopen unést celé Ježíšovo
uskutečnění věčného života. Proto apoštolové, jak nám dosvědčují
zvláště Skutky apoštolské a Pavlovy epištoly, nadále působili mezi
pokřtěnými, snažili se změnit způsob jejich život a myšlení, aby je
uschopnili k přijetí dalších a dalších dávek uvědomění věčnosti.
Nikomu bez výjimky se přitom nečinilo ani nejmenší násilí.
Kdo se neotevřel proudu milosti, nezískal ji. To platí i v takových
případech jakým bylo obrácení Šavla, z něhož se rázem zdánlivě
bez přičinění jeho vůle, stává nejhorlivější zastánce Kristova
učení, sv. Pavel. Člověk se nemusí vědomě připravovat k přijetí
křtu, nýbrž jen fakticky. A takovou faktickou přípravu k obrácení na
víru Šavel prováděl, a to velmi komplexně a nekompromisně.
Pronásledoval křesťany jen proto, že mu záleželo na plnění vůle

Boží, na nejvyšší míře spravedlnosti a správnosti. Nezáleží na
tom, zda se člověk přitom mýlí a zda proto ve skutečnosti stojí na
straně nesprávné. Záleží na jeho čestném rozhodnutí. Jeho
nevědomost přitom nehraje nejmenší roli. Na věci nic nemění, že
člověk je překvapen účinkem obrácení, účinkem křtu, jako byl
Šavel-Pavel. Překvapen musí být vždycky, protože je převeden z
jednoho šatu do nového, ve kterém ještě nikdy nechodil. Rozhodující je, zda člověk vykonává řádně a nekompromisně přípravu k
takové proměně, buď záměrně nebo fakticky, jako Šavel. My se tu
snažíme o záměrnou přípravu, i když jsme svědky faktické
přípravy k této proměně v celém světě. Tato obecná příprava
celého lidstva ovšem probíhá pomalu, přestože někdy velmi
bouřlivě, protože je neuvědomělá a způsobuje srážku, kolisi
mohutných sil.
Ježíš ukazuje svým životem dvojí. Je třeba k dovršení
možného vývoje člověka, tj. k přechodu ze smrti do věčného
života, jak soustavné přeměny, kterou zde nazývám přípravou, tak
i náhlých proměn skokem, které zde nazývám křtem. Žádná
příprava, praví Ježíš svým životem, není tak dokonalá, aby mohla
vést ke konečnému jedinému skoku, po němž následuje vědomý
život ve věčnosti při současném odbourání všech pout a všech
druhů nesvobody.
Jedním z těch skoků je křest vodou, kterým křtil sv. Jan
Křtitel, nebo křest jímž křtili apoštolové. Všechny ostatní skoky
však mají rovněž obdobnými následky povahu křtu. Proto můžeme
již narození Ježíše v Betlémě považovat za skok hodný jména
křtu, a po křtu v Jordánu jsou křtem všechny prudce probíhající
stavy ukřižování, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. Teprve tento
poslední křest znamená definitivní přechod do věčného života.
Křesťanští mystikové rozeznávají obvykle tři křty: křest vodou (obdoba křtu v Jordánu, něco svými důsledky daleko
převyšující dnešní křest novorozeněte nebo dospělého člověka,
jak se provádí v některých církvích), křest krví (odpovídá
ukřižování Ježíše Krista) křest duchem nebo také ohněm
(odpovídá seslání Ducha svatého na apoštoly). Dosud totiž
nedošlo v křesťanské mystice na rozpracování celého Ježíšova
života po stránce činné i meditativní, proto zatím chybělo pojítko
mezi jednotlivými událostmi Ježíšova života a naším životem
člověka hledajícího věčnost. Proto nebyl dosud žádný komplexní
výklad Kristova učení. Teprve nyní ve 20. století stojíme na prahu
těchto možností. Následky budou nedozírné. A jako u kolébky
tohoto výkladu stála všechna živá i zapomenutá náboženství
všech dob a ze všech konců světa, celá symbolika všech známých

i zapomenutých mythologií, síla zasvěcovacích mysterií řeckých,
mitraistických, egyptských a indických v absolutní jednotě a
svornosti, tak také následky tohoto výkladu se rozletí do všech
náboženství i do všech -ismů, které se už dávno náboženskými
nechtějí zvát. Byl učiněn závažný krok k duchovnímu sjednocení
lidstva, které jednou bude nadřazeno všem rasám, jazykům a
náboženstvím a stane se společnou dorozumívací řečí všech lidí
toužících přerůst smrt. Nedělejme si však iluze o čase, kdy se to
stane. 2000 let po Kristu začínáme komplexně chápat jeho učení.
Máme-li ještě lépe rozumět podstatě křtu, musíme vyjít z
předpokladu, že do času a prostoru, do celého vesmíru, ať ve
velkém (makrokosmos), tak v malém (mikrokosmos-člověk) proudí
z bezčasovosti, z věčnosti ustavičně síla, která pak jednou vtělena
do prostoru a času, do zvířat a lidí, působí odtamtud, aniž by byla
poznávána jako původně pocházející z věčnosti. Lidé mají dojem,
že jenom působí na sebe vzájemně a že na ně působí prostředí,
ve kterém žijí. Tento postřeh je samozřejmý a správný, ale
neúplný. Za určitých okolností na ně může působit dosud
nevtělená síla přímo z věčnosti tak, že si člověk tento zásah
uvědomuje jako nadpřirozený. Ve skutečnosti nejde o jiný druh
zásahu než při ustavičném vplývání této věčné síly do žijícího
člověka. Rozdíl je jen v tom, že člověk pouze neregulovaně
vstřebávající a spotřebovávající tuto sílu, je pouhým jakýmsi
průchodícím domem nebo strouhou kudy tato síla protéká. K čím
větší regulaci života dochází, tím v člověku vzniká větší a další
nový prostor pro přijetí nové jaksi výjimečné dávky této síly.
Užívám vědomě symbolů, když mluvím o prostoru. Pomáhám si
tímto pojmem jen k tomu, abych čtenáři přiblížil porozumění faktu,
že člověk je schopen se připravit k přijetí takového množství této
síly, že její příliv nevyhnutelně musí vnímat, a nestane-li, zdvihne
celkovou uvědomovací úroveň života. Život po neformálním křtu
mění zkrátka svou kvalitu. Všechny fáze křtu mají takovou povahu
zdvižené úrovně života a přiblížení této úrovně k okraji věčného
života. Ježíš ukázal, že po křtu v Jordánu jeho život a působení
nabyly úplně nových kvalit a v jejich rámci přinesl nové úkoly,
osvobodil se od bývalých vztahů, navodil nové vztahy, atd. Vyrůstá
se ze vztahů jedněch, vrůstá se do nových.
Totéž lze říci o Ježíšově ukřižování. Řekl o něm svým
učedníkům, že dokud nenastane, nebude moci na ně působit
nejvyšším způsobem, pomocí Ducha svatého.
Dobře si zapamatujme: Ježíšovi učedníci museli jednak
prodělat určitý vývoj vlastním přičiněním, k tomu jim sloužily ony tři
roky učednictví a aktivní spolupráce s Ježíšem, jednak se museli

vystavit přímému působení věčnosti, které potom nastalo v
podobě jakéhosi kvalitativního skoku při seslání Ducha svatého po
ukřižování Ježíše. Obdobu tohoto skoku, ale na nižší úrovni, zažili
už při přechodu z rodinného života rybářů do učednictví u Ježíše.
Učiňme si teď také jasno o významu tohoto spisu pro
jednotlivce. Jednotlivec v něm může najít zevrubný návod, jak se
připravit ke křtu kteréhokoliv stupně. Nic více. Nechopí-li se s velkou trpělivostí a důsledností nového způsobu myšlení a jednání,
nepřipraví se na křest. Přípravu za něj nikdo nemůže udělat, ani
vtělený Bůh. Vizte jak se připravil Jidáš, a jak různě se připravili
ostatní učedníci. Každý jinak. Nejpatrnější je rozdíl mezi Janem a
Petrem na straně jedné a Tomášem na straně druhé. Osobitost
přípravy je zachován až do posledka. Budou-li dva postupovat
podle téhož návodu, každý ho uskuteční jinak, a nebylo by správné, kdyby tomu tak nebylo. Lidské individualitě se nečiní násilí, je
to poklad, který narůstal během celé existence lidstva, ba živého
tvorstva: nesmí být přehlížen a pošlapán. Podíváme-li se na
světce, v jejich nejvyšším stádiu vývoje, zjistíme, že i pak každý
byl jiný. Nikdo z nich se nestal metafyzickou kaší, ani Buddha, o
němž, podle jeho řečí, by se to dalo nejspíše předpokládat. Velice
dobře se dá srovnat rozdílnost individualit u dvou mistrů
křesťanské mystiky, kteří žili téměř současně, vzájemně se ovlivňovali, oba odchovanci karmelitánského řádu, sv. Terezie z Avily a
sv. Jan z Kříže. Oba popsali jak výsledky svého postupu, tak i
postup samý. Neskrývají, že postup je náročný na odříkání, jak se
tomu tehdy říkalo. Pouhým studiem postupu se ničeho
nedosáhne. Ovšem "odříkání" je trochu jednostranný pohled na
věc. Oni mluvili o modlitbě a sebepoznání, zčásti tak, jak to
odpovídalo tradičnímu výkladu Církve. Dnes už víme, že tato
tradice se po celá staletí vyvíjela jednostranně, nedbajíc nebo
neznajíc pravý smysl života ve světě. Tuto jednostrannost lze
pochopit z poměrů, které vládly v zevním světě v dobách, kdy tato
tradice vznikala. V celé Evropě vládl neklid, kterého byly z větší
části ušetřeny jen kláštery. Odříkavý způsob života v klášteřích by
nebyl býval možný mimo jejich zdi, kde nebyl možný ani klidný
světský život. Člověk se musel zabývat starostmi o holý život,
neměl podmínky pro hloubky života. Dnes začíná převládat
obdobná, nikoliv stejná situace. Člověk se rozptyluje
mnohostrannými potřebami světského života, ustavičným
sháněním všeho, čeho si žádná náročný světský způsob života.
Má-li i v dnešní době dosahovat vědomého spojení s věčností,
musí umět vidět světský život úplně v jiném světle, než v jakém jej
vidí člověk, pro něhož vyžití v zevním světě je jediným smyslem
jeho bytí. Z tohoto hlediska se musíme nyní znovu pustit do toho,

co bylo napsáno v kapitole "A byl jim poddán", avšak z hlediska
dvou postojů, které jsou zvlášť důležité.
První z nich bychom mohli nazvat císařovým právem a druhý
svatou bezstarostností.
Kompromis mezi světem a věčností?
Ve sv. Matouši čteme (XXII, 13-22):
Tehdy se farizeové vzdálili a radili se, 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 poznal jejich zlobu
a řekl: "Proč mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi daňový peníz!" I
podali mu denár. On se jich pak zeptá: "Čí je tento obraz a nápis?"
Řeknou: "Císařův". Tu jim praví: "Dávejte tedy co je císařovo
císaři, a co je Božího Bohu." Když to uslyšeli, podivili se, i nechali
ho a odešli.
Tento výrok, vykládá-li se odděleně od ostatních způsobů
myšlení a jednání Ježíše Krista, vysvětluje se jako "císařovo
právo", jako povinnost křesťanů sloužit a být poddán světské moci. Společně s obdobným výrokem sv. Pavla, ve kterém mluví o
poddanosti vrchnostem, chybný výklad způsobil, že se mohlo stát
něco neuvěřitelného, co by byl nikdy prvotní křesťan neuznal za
správné, nýbrž za zcela odporující duchu Ježíšova učení. Sněm
Arléský, tuším roku 305 n. l. odhlasoval, že křesťan smí bojovat i
proti křesťanu se zbraní v ruce, poručí-li mu to vrchnost, které má
být poddán. Tehdy, bohužel, i duchovní vrchnost považovala za
nutné zabíjet ve jménu víry. Tyto těžké omyly vedly ke křížovým
výpravám, k inkvizici atd. Začalo se však s vybíjením kněží a
kněžek v řeckých a ostatních tzv. pohanských kultovních místech.
Historikové šetrně praví, že řecké věštírny umlkly s příchodem
Krista a křesťané dodávají, že ďábel musel ustoupit. Skutečnost
byla mnohem prozaičtější. Byla to první honička na čarodějnice,
které potom nabyly časem nebývalého rozsahu. Všechno začalo
někde u chybného pochopení Ježíšova učení. Všichni víme, že
duchu učení Ježíše Krista odpovídá odpouštění nepříteli. Ježíš
dokonce vyřkl ortel nad násilníky: "Kdo mečem zachází, mečem
schází." "Kdo zasévá vítr, sklidí bouři. "Není proto správné se
domnívat, že Ježíš schvaloval jakoukoliv službu vrchnosti. Ve
vykládaném výroku šlo přece jen o daň, třebaže možno říci, že o
daň v nejširším slova smyslu, tedy poddanost. Hranicemi služby
císařovi v duchu Ježíše Krista musí zůstat násilí na straně jedné a

kořistnictví na straně druhé. Ani jedno, ani druhé nemá místa v
následování Krista.
Dále si musíme vysvětlit pojmy "císař" a "dávat".
Máme-li dnes mít užitek z výroku o placení daní císařovi,
musíme si umět správně přeložit slovo císař. Pod slovem císař
můžeme bez obtíží slyšet pojem "vládce".
Ve svém životě se setkáváme s celou stupnicí a všemi
odrůdami vládců, počínajíc malým dítětem, které z nedostatku
správné výchovy se stalo vládcem svých rodičů a okolí až po
samozvanou hlavu státu, nějakého toho diktátora, obvykle se
opírajícího o nějakou skupinu oddaných nebo zavázaných lidí.
Tuto řadu vládců bychom mohli nazvat vládci nepravými v tom
smyslu, že nemají vládnout. Do této rady patří malí tyránci,
vládychtiví choří lidé, paranoikové a různí maniakové. Někdy i
nepravým vládcům je třeba odevzdat daň. Obecně platnou radu,
kdy, kolik a za jakých okolností nelze dát, ale lze pochopit ze
života Ježíše Krista dokonale, kdy ji Ježíš platil a lze ho i v tom
následovat. Myslím, že úplné pochopení se nemůže dostavit dříve
než člověk nabude určitou větší míru schopnosti rozeznávací, než
jakou může mít a nabýt ten, kdo se stará jen o dočasný život.
Vedle nepravých vládců máme také celou škálu vládců,
které bychom mohli nazvat pravými, z toho důvodu, že jim je
svěřena určitá míra odpovědnosti a s ní i právo i povinnost jim
podřízeným přidělovat úkoly, případně i nařizovat, co mají dělat.
Tato řada začíná někde u otců a matek rodin, jde přes různé
stupně vedoucích v různých provozech, zařízeních a úřadech až
po ministry a vládce státu. Mohlo by se říci, že této skupině vládců
by se měla dávat "daň" bez reptání. Buďme si však vědomi toho,
že Ježíš v právě vykládané větě prostě neřeší kvalitu vládce. Radí
pouze "dávejte daň císaři". Nekomplikuje-li si tedy člověk svou
povinnost dávat rozjímáním o tom, zda jde o vládce pravého či
nepravého, nic se nestane, až na účinek na vládce, jde-li skutečně
o "dávání".
A nyní k pojmu "dávat". V pojmu pochopení toho, co
znamená "dávat", jsme se dostali daleko při výkladu o svěřených
hřivnách. Služebníci, jak se tam praví v podobenství,
nehospodařili se svými hřivnami, nýbrž s majetkem, který jim svěřil
hospodář nebo vládce (v té verzi, kterou jsme si vykládali). Neměli
prospěch, ani si nedělali naději na část užitku z tohoto
hospodaření. Byli připraveni k tomu, že až se hospodář vrátí,
budou mu muset odevzdat jak svěřené hřivny, tak všechno, co jim

vynesly. Věnovali čili dávali hospodáři jak svou práci, tak i užitek z
ní.
Dovolte mi na začátku tohoto výkladu povzdech: "Kdyby jen
někdo věděl, že větší, mnohem větší užitek přináší člověku umění
dávat než za všechno něco chtít, zoufal by si zjištěním kolik
promarnil času, neboť všechno, co si přivlastnil, ukázalo se být
dříve nebo později bezcenné."
Umění dávat přináší užitek věčný. Život má také dvě
stránky: časnou a věčnou. Dokud něco chceme ze života mít, jak
se lidově říká, dost výstižně, poznáváme jen časnou stránku života
a vůbec nenahlédneme do věčnosti. Jakmile začneme dávat bez
ohledu na to, zda za dané věci dostaneme něco, ať věříme nebo
nevěříme na věčný život, na Boha apod. začneme vstupovat do
věčnosti, a pokračujeme-li vytrvale na této cestě, začneme být
stále vědoměji věčnými bytostmi a začneme uvědoměle zacházet
s časným životem jako s branou do věčného života.
Jak vidíte, je tu jeden háček, za který se mnoho lidí chytí a
nemohou dále. Opravdově dávat znamená neočekávat něco za
odměnu ani na zemi, ani na věčnosti někde po smrti, jak se lidově
nahlíží na věčný život. Takové čistoty a velikosti dávání
pochopitelně nelze dosáhnouti ihned a nelze je uskutečnit bez
lásky, která podle učení Ježíše Krista je hlavním hnacím
prostředkem pokroku.
My jsme si ještě tento moment lásky zevrubně nevykládali,
protože ani Ježíš okamžitě nevyžadoval od svých žáků plné
pochopení lásky. V přirovnání o hřivnách, ve versi, která zde byla
citována, je zmínka o tom, že občané země, z níž se vládce
vzdálil, vzkázali, aby se nevracel, že si budou vládnout i bez něho.
To byl projev nelásky, který kontrastuje v témže podobenství s jednáním tří služebníků hospodařících s vládcovými hřivnami. Hospodařili s nimi z lásky k vládci, který jim je svěřil, nebo jen z
poslušnosti? To není v podobenství rozhodnuto. To také
znamená, že k růstu v milostech stačí poslušnost.
Milost = místo jedné hřivny jedno město. Růst v milostech
však nepředstavuje konečnou fázi vývoje. Důkazem toho je, že
učedníci po třech letech plného využívání milosti Ježíšovy museli
se smířit s tím, že vývoj takhle přímočaře nemůže jít do nekonečna. Vývoj musí přinášet s sebou také stále větší míru odříkání.
Učedníci se nakonec museli zříci toho nejdražšího, svého mistra,
který se stal bezmocným, - jak se jim fakta jevila -, a byl popraven.
V podstatě se dá zhruba tvrdit, že až do smrti Ježíšovy na kříži
většině učedníků k následování Ježíše Krista stačila víra a

poslušnost. Láska u nich nastupovala váhavě, přestože Ježíš na
ni nepřestával klást největší důraz. Proto se třikrát ptal Petra, zdali
ho miluje. Petr tvrdil, že ano, a Ježíš jej ustanovuje za to správcem
stáda věřících bez ohledu na to, že Petrovi dává najevo, že Ježíše
zapře a že se mýlí v hodnocení své lásky. Zřejmě měl Petr ještě
jiné vlastnosti, rozhodující pro vedoucí úlohu, takže Ježíš dal
přednost jemu před Janem, který Ježíše velice miloval. Petr byl
pevně rozhodnut milovat Ježíše, a my dobře víme z předešlého
výkladu, že Ježíš si nejvýš hodnotil správné rozhodnutí. Ukázal,
že člověk musí projít řadou stále závažnějších a náročnějších
rozhodnutí. Jedním z nejzávažnějších rozhodnutí je dávat.
Upřímnost takového rozhodnutí způsobí něco, čemu se říká v
křesťanské mystice milost, lépe řečeno, rozhodnutí uvolní přístup
větší míře síly, pomocí níž se dá uskutečnit předsevzetí, alespoň
zčásti, a tím se postoupí na vyšší úroveň vývoje, z níž se potom
dá zaútočit zase na další pozice obdobným způsobem: rozhodnutí
- milost - uskutečnění - nové rozhodnutí - další milost atd.)
Platí zde obdobně slova Bible: "Jak můžeš milovat Boha,
kterého nevidíš, když nemiluješ bližního." Obdoba: Jak můžeš
dávat Bohu, když neumíš dávat člověku."
Nuže, dávat císaři, tj. v nejširším slova smyslu dávat člověku. Odtamtud nutno začít v umění dávat.
Není přitom rozhodující, zda mu dáme všechno, co chce.
Vždyť může chtít něco špatného, ale zda mu dáme, co mu náleží,
bez nároků na odměnu, uznání a vzájemnost, bez protekce a
stranění.
A protože jde o dávání císaři, tj. člověku v jakékoliv i v
nejdrobnější pozici vládce (v takové pozici je matka, otec vůči
dítěti, představený v práci, kdokoliv, jemuž buď náleží odměna za
něco nebo skrze něhož poskytujeme odměnu nebo úplatek, učitel
atd.), bez ohledu na to, zda je nám jeho postavení milé či nikoliv,
musíme si především umět vyřešit poměr k úkolům, které nám lidé
svěřují nebo jejichž provedení požadují. Je třeba rozeznávat
jedině zdali má daný úkol mravní opodstatnění (součást pracovního závazku, pomoc lidem, placení dluhů, atd., nikoliv mravní
úroveň a kvalitu toho, kdo úkol dává - "vládce".
Rád bych vám alespoň trochu zpřístupnil porozumění tomu,
proč se tak má jednat. Mohl bych své vysvětlení odbýt jedinou
větou: "Slunce se odráží i ve špinavé kaluži." Pokusím se však
zamířit výkladem dále, ačkoliv mi k tomu chybí vysvětlení ještě
mnoha Ježíšových myšlenek. Výklad tedy přesto mnoho

nepokročí. Nerad však něco tvrdím, co nemohu odůvodnit. Proto
tímto výkladem předbíhám sled vývodů.
Všechno na tomto světě máme od přírody zdarma dané.
Nepřičinili jsme se ani v nejmenším svým umem o jedinou živou
buňku ve svém těle, a tím méně harmonickou složitost svého
organismu tělesného a duševního. Totéž platí i o světě kolem nás.
Můžeme si ho svými schopnostmi všelijak přizpůsobit svým
potřebám a nárokům, ale vždycky vaříme z hotového,
kombinujeme dané prvky a složky. Náš život je na světě možný
jen proto, že se nám dává, poskytuje bez nároků na odměnu, a tak
štědře. Je to proudění darů z věčnosti pocházející a do věčnosti
spějící. Nejvíce těch darů je připraveno pro člověka. Dovede-li
člověk z toho, co dostává, zase hodně dát, nejen že nezastavuje
ten proud, ale protože se u něho dary soustřeďují v přírodě
nezvyklou měrou, může si jimi "zasloužit" velký posun do věčnosti,
může jimi zaplatit cenu za věčnost. Zdarma bere, zdarma má
dávat. Jen tak se nestává brzdou duchovního pokroku, nýbrž jeho
urychlovačem. Jakým urychlovačem pokroku se např. stal Ježíš
Kristus, když dal své vědění a život ve prospěch lidstva. Dávat i v
malém znamená v nejlepším slova smyslu i nejúčinnějším
způsobem napodobovat Ježíše Krista. Ježíš např. vyléčil deset
malomocných, ale jen jeden mu za to poděkoval. Vyléčených
zůstalo všech deset. To byla ukázka dávání v malém. Ježíš
odevzdal před smrtí své učedníky Otci, odevzdal mu potom celý
svůj život se vším všudy bez nároku na odměnu. Na kříži např.
neprosil - všimněte si dobře - aby byl vzat k Otci, jen dával
všechno co měl, i naposled svého ducha. Ukázal nám, že tímto
způsobem tak urychlil vývoj, že vstal z mrtvých, to znamená, že se
stal vědomě věčnou bytostí. Takový význam má dávání bez výhrad. Ježíš také vyřkl mez tohoto dávání. "Nikdo nemůže dát více
než život."
O správném dávání nás poučuje i Ježíšova myšlenka:
"Neseďte na dvou židlích". Ježíš neučil kompromisům mezi
pomíjejícím a nepomíjejícím; nýbrž vyvazování z pout osvobození.
Učil nás, že svět je nástrojem v rukou věčnosti, jednáme-li s ním
jako s takovým nástrojem, nestane se naším pokladem a cílem,
můžeme mu poskytovat, co jeho jest, aniž bychom odbočili od
služby věčnosti. Protože např. Ježíš dával v nejčistším slova
smyslu, proměňovaly se jeho skutky v zázraky. A tak se mu
podařil i největší zázrak, proměna časného ve věčné, proměna ke
které nás vede a jejíž provedení nás učí.
Nyní si zodpovíme velmi závažnou otázku: "Nemáme tedy
za svou práci chtít peníze, odměnu? Máme pracovat zdarma?"

Nikoliv. Ježíš řekl: "Hoden je dělník své mzdy." Je rozdíl
mezi tím, zda člověk chce odměnu, či zda ji dostává. Ježíš byl
často bohatě hostěn i se svými učedníky a po celou dobu svého
učitelského působení měl on i oni všeho dost, aniž se potřebovali
starat o to, co budou jíst a čím se budou odívat.
Svět je dnes přece zařízen tak, že za určitou práci člověk
dostane určitou odměnu. Jestliže však člověk svou práci vnitřně
dává nebo ne, poznáme okamžitě. Kdo nedává, dává méně
ochotně, co není placeno; kdo dává, ten často daleko ochotněji
koná dobro, které není placeno ani jinak odměňováno, než lidé
jdoucí jenom za ziskem; přinejmenším nečiní rozdílu mezi
placeným a neplaceným.
V umění dávat existuje ještě další stupeň: "Dávat jako bych
nedával", obdobně jako: "Mít, jako bych neměl," "aby nevěděla levice co dělá pravice."
Takové bezprostřední, samozřejmé dávání, bez jakéhokoliv
stranění komukoliv, přináší s sebou nebývalou ochranu před
zneužitím se strany obdarovaného, přináší zvláštní nadání,
zvláštní schopnost rozlišování komu se má dát, aniž by se
stranilo, křivdilo nebo se házely perle sviním.
Ježíš na vrcholu své učitelské dráhy ukázal dokonalé
dávání. Každý, kdo ho o něco požádal, byl mu "vládcem", jemuž
dal, co mu náleželo. Ježíš ukázal dokonalou jednotu dávání Bohu
s dáváním člověku. Také proto, že dávaje lidem konal vědomě vůli
Otcovu. Dal jednoznačnou odpověď na otázku, co je to dávat. Je
to konat vůli Boží skutky lásky vůči bližnímu vůči Bohu, přičemž
bez vysvětlení nikomu by nebylo bývalo patrno, že při dávání plní
vůli Otcovu, nýbrž bylo by bývalo patrno jenom, že je láskyplný.
Pokud je naše dávání Bohu kompromisem mezi světskými
povinnostmi a povinnostmi vůči Bohu, nenaučili jsme se ještě
dávat Bohu, jak nás tomu učil Ježíš Kristus. A právě tak je tomu s
dáváním lidem. Dokud nám zaclání dávání Bohu a nerozšiřuje je o
další a další varianty tohoto dávání, nenaučili jsme se ještě dávat
lidem, ani vládcům tohoto světa. Budete si myslet, že hlavní
nedostatek je v poznání, ale on je v dobré vůli. Chce-li člověk
dobře plnit (upřímně) příkaz dávání, otevrou se v něm stavidla
poznání samočinně. Dobrá vůle je oním klíčem, který otvírá brány
poznání.
Svatá bezstarostnost

Ježíš se všemožně snažil, aby člověku ukázal, jak se má
stát vnitřně svobodný a jakými prostředky toho má dosáhnout.
Jedna z jeho nejvýznamnějších pouček, týkající se tohoto
problému je zapsána ve sv. Matouši (VI, 24-34). Ježíš řekl:
"Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť buď bude
jednoho nenávidět a druhého milovat, anebo k jednomu přilne a
druhým pohrdne. Nemůžete 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 oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo:
nesejí ani nežnou, ani neshromažďují do stodol; a váš nebeský
Otec je krmí. Což nejste cennější než oni? Kdo pak 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 Šalomoun v celé své nádheře nebyl oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy 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
vše vyhledávají pohané. Ví zajisté váš Otec v nebesích, že to vše
potřebujete. Především proto hledejte království a jeho
spravedlnost, toto vše vám bude přidáno. Nestarejte se proto
příliš o zítřek; neboť zítřek se postará sám o sebe; každý den má
dosti na svém soužení."
My jsme si už některé části tohoto Ježíšova výroku vykládali. Tentokrát po předchozích vysvětleních jsme již schopni celistvějšího pohledu na tento výrok.
Začněme výklad otázkou: Jak si mohl Ježíš dovolit tvrdit, že
nebeské ptactvo nám může být vzorem v tom, že ani neseje ani
nežne, a přeci má od Boha vše potřebné pro svůj život bez
vlastního přičinění? Vybízel nás k zahálce?
Kdyby se lidé řídili v tomto smyslu podle ptáků, zredukoval
by se jejich výskyt jen na krajiny tropické a subtropické, kde
hojnost volně rostoucího ovoce umožňuje najít základ potravy bez
velké námahy, a kde hojnost zvěře usnadňuje lov. Takoví lidé, jak
jsme toho svědky, nikdy nevytvoří významnou kulturu. Ani po
stránce náboženské, jak pozorujeme na některých černošských
kmenech uprostřed Afriky, se takoví lidé nedostanou dál než k
primitivnímu animismu, který často přechází k účelové magii.
Zdrcující soud nad Ježíšovým výrokem, je v tomto případě
nevyhnutelný, provádíme-li jej bez ohledu na život Ježíšův a na
celého ducha jeho učení. Není možno dost rozhodně varovat před

výkladem vytrženým z ostatního způsobu myšlení a jednání toho,
koho vykládáme. Proto jsme předeslali v citátu o bezstarostnosti
aspoň jednu větu, z níž je patrno, že následující poučka platí pro
ty, kdo sedí na dvou židlích.
Ježíš vlastně radí, že lidské starosti o pozemské věci nikdy
nesmí dostoupit takového stupně, že by člověku zastínily vyšší
smysl života, smysl mostu do věčnosti, jak je patrno ze závěrečné
části citátu.
Pak je nutno mít na mysli, kdo pronesl ten výrok. Ježíš celý
svůj život zasvětil službě lidem. A to o sobě řekl, že nečiní nic
jiného, než vůli Otcovu. Při jeho duchovní výši služba lidem byla
jediným smyslem jeho života. Postavme proti sobě Ježíše a
starostlivého člověka.
Napřed si ukažme starostlivého člověka. Mezi starostlivé lidi
v nejnižší kategorii patří ti, jímž přemýšlení o tom, co by vzali na
sebe, co by jedli a pili nebo jak by se a s kým by se pobavili,
zabere tolik času, že vůbec nemohou pojmout myšlenku na něco
jiného než co se týká jejich osobního života. Z věcí a záležitostí
zcela běžných dělají uměle tak důležité záležitosti, že tímto
harampádím naplní svoji mysl a vypotřebují na nich všechen svůj
třeba nemalý um. V takovém myšlenkovém prostředí se trvale
neudrží skutečný zájem o potřeby jiných lidí, ohled na jejich zájmy
a koneckonců citový život. Vedle tohoto nejnižšího typu
starostlivého člověka, existuje řada vyšších typů starostlivců, které
mají jeden společný znak. Jejich starosti jsou důležitější než život
pro věčnost a její spravedlnost.
Ježíš naproti tomu zasvětil svůj život službě lidem a to proto,
aby je naučil znát význam pomíjejícího života jako jediného mostu,
po němž lze přejít do vědomého života ve věčnosti. Nedivte se
mu, že těžce nesl, když viděl, jak lidé plýtvají životem, když ho
používají pro něco jiného než pro nalezení věčnosti, když se
nesnaží umřít vnitřně pro pomíjející svět, aby se tím uvolnili pro
vstup do věčného života. Jasně viděl, že právě starosti všeho
druhu člověka nejvíce odvádějí od cesty do věčnosti. Podobají se
mocnému poutu, ze kterého se nikdo nevymaní jinak než tím, že
se jimi přestane obírat. Je to zvláštní druh okovů, které máme jen
tehdy, když na ně myslíme, a kterých se nějak zbavujeme, jakmile
na ně přestaneme myslet. Jsou to tedy mentální překážky, a ty
jsou právě překážkami největšími.
Ježíš si měřil připravenost lidí pro nastoupení cesty do
věčného života právě jejich mírou světské starostlivosti. Od svých
učedníků chtěl, aby opustili své rodiny a své zdroje obživy a šli

bez váhání za ním. Řeknete-li, že mu věřili, řekli jste příliš málo.
Víra je velmi široký pojem. Svatá bezstarostnost, které on učil je
zvláštní následek buď víry nebo poznání nebo správně pojatého
předsevzetí následovat Krista nebo hledat především věčný život,
nebo všech tří příčin do určité míry dohromady.
Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Světská starostlivost,
to je služba nebo dokonce bezhlavé a bezbřehé otročení
dočasným potřebám, dočasným potřebám buď skutečným nebo
dokonce zbytným, nedůležitým pro život a především pro život
věčný. Je to především ustavičné civění a okounění na cestě.
Svatá bezstarostnost je možná a opravdová jen tehdy, je-li
způsobena zaujetím pro věčný život, službou jemu.
Prvé zaujetí ruší zaujetí druhé. Nelze být zaujat na obě
strany. Svatá bezstarostnost není okázalá bezstarostnost nebo ledabylost. Má být podložena správným hodnocením všeho
dočasného. Dovolme si toto přirovnání. Odplouvá-li někdo sám na
malé lodi na dalekou cestu, musí sebe i loď vybavit, během cesty
pak musí o loď dbát. Kdyby jen loď ošetřoval a okrašloval, mohlo
by se stát, že by vůbec neodplul. Nestačí péče o loď, je třeba se
pomocí ní někam dostat, k tomu je loď určena. Takto jednoduše a
moudře si počíná člověk jdoucí za dalekým cílem, za věčností.
Pečuje o své tělo (loď), jen proto, aby mohlo dobře sloužit svému
nejvznešenějšímu účelu, aby se mohlo stát - lodí, na níž by se
přeplavil přes moře dočasnosti. Dbá ustavičně na to, aby neztratil
cíl z mysli, aby se mu prostředek nestal cílem.
Přílišná starostlivost je právě takovou osudnou záměnou.
Nemusí to být pouze starostlivost světské povahy. Někteří lidé se
stále necítí být dosti hodni toho, aby se mohli podílet na tak velké
milosti jako je vědomý život ve věčnosti.
Pomůžeme si ještě jednou podobností, abychom správně
označili starostlivého člověka a svatou bezstarostnost.
Starostlivý člověk je podoben zamilovanému člověku.
Zamilovaný člověk myslí jen na svého miláčka, okolo něho spřádá
nejen své sny, ale též pro něho všechno činí, aby se mu zalíbil
nebo ho učinil šťastným. Všechny ostatní starosti nechává
stranou, jakoby pro něho ostatní svět neexistoval. Kdyby byl někdo
stejným způsobem zaujat pro hledání království Božího, tj.
věčného života, mohlo by se tát, že právě tak by zanedbával
všechno ostatní. To by byla svatá bezstarostnost. Podobenství
však můžeme domýšlet i dále. Jen začátek zamilovanosti nese s
sebou tak prudký odklon od všeho, co se netýká milovaného, a tak
šílenou oddanost milovanému. Zamilovaný časem vystřízliví. Nedá

se říci, že by přestal mít rád. Začne mít rád pokojnějším,
rozumnějším způsobem. Právě tak je tomu na cestě za věčností.
Při objevu prvních půvabů věčnosti, člověk zanedbává všechno
časné. Trvale by to nebylo správné, protože by se dopouštěl
opačné přemrštěnosti než člověk, který dbá jen o věci časné a
povyšuje je na absolutní hodnotu. Zanedbával by nosiče do
věčnosti, prostředek a prostředí, jež mu umožňují postupovat
kupředu, jež jsou mu lodí, která ho nese. Takové zanedbávání by
mohlo způsobit poškození nejen vlastního života, nýbrž i života
jiných lidí, možná že i ohrožení obojího. Proto Ježíš neradí
"nestarejte se vůbec", nýbrž "nestarejte se příliš."
Starostlivost nás připravuje o nezbytný klid, bez něhož není
možno se dostat přes určitý stupeň vývoje. Zákaz Ježíšův
"Nestarejte se!" je tak striktní, že můžeme předpokládat, že
starostlivost považoval za stejnou překážku jako hřích. Ze
skutečnosti pak víme, že tam, kde hřích nehrozí, hrozí stále ještě
starostlivost, a to nejen o věci světské, ale přenesená potom do
oblasti duchovní. Právě tak jako nikdo staráním nemůže ke své
postavě přidat loket, nemůže touto cestou dospět do věčnosti.
Starostlivého člověka napadá tisíce myšlenek, jak to bude s ním
na vyšším stupni vývoje, jak se na něj dostane, jak se na něm
udrží, co všechno bude muset provést. Vždycky stačí být poučen
a klidně jednat. O nic jiného nejde než o ztrátu sama sebe a
nabytí vědomí o životě ve věčnosti.
Nyní možno výklad shrnout: Bezstarostnost, kterou hlásá
Ježíš, podle ducha jeho učení má dvě stránky, negativní a positivní.
Negativní spočívá v tom, že si člověk vytvoří řád hodnot,
kterému učí Ježíš, hlavně v Otčenáši, a podle něho nepřikládá tak
velkou důležitost věcem, které odvádějí pozornost od nejvyššího
cíle života, jako činí ostatní lidé, nemající a neznající tento řád.
Positivní stránka spočívá v tom, že člověk opírající se o
zmíněný řád hodnot, je-li přitom bezstarostný, najde potřebný klid
a rozhodnost k tomu, aby především hledal království Boží a jeho
spravedlnost.
V tomto si dlužno povšimnout některých jemných, ale velmi
důležitých pokynů Ježíšových.
"Kdo vloží ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý
pro království Boží." (Luk. VIII, 62)
Takové povahy je bezstarostnost, kterou hlásá Ježíš a
taková je její důležitost.

Nebo "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."
(Luk. XII, 47 - 48).
Důležité upozornění pro všechny, kdo vědí, co mají dělat,
ale jsou bezstarostní, že jim jejich bezstarostnost svazuje ruce a
odpoutává je nejen od pomíjejících věcí, ale i od duchovních
úkolů. Protože vědí, upředli svým věděním závazek a svazek,
který jim přinese velké utrpení, nebudou-li plnit povinnosti s ním
spojené.
Už jsme si řekli, že vědění, jemuž učí Ježíš, na rozdíl od
vědění světského, není určeno k vlastnění a k nabývání vlastnictví
nebo cti, nýbrž ke dvěma věcem zároveň nikdy jen k jediné z nich
odděleně - ke ztrátě sama sebe, své samolibé, mylné oddělenosti,
k odevzdání všeho, co máme věčnému životu, tedy sil,
schopností, ctností i sebeúcty a jiných nectností, tak, abychom mu
cele patřili.
V tomto smyslu svatě bezstarostný člověk je činnější, a
účinněji činnější než světský starostlivý člověk. Ostatně, nechť
nám neunikne, že se od Ježíše učíme být bezstarostně činní a
nikoli bezstarostně nečinní. Do pochopení takové činnosti nám
však ještě chybí některé jeho další poučky a jejich praktické
použití. Celkový duch veškeré činnosti má být např. podle návrhu
Ježíšova radostný.
Radujte se
Sv. Augustin (374-430) se ve svých Vyznáních hluboce
zamýšlí nad radostí, která nepramení ze zevních zdrojů, a dochází
k tomuto závěru:
"Předpokládejme, že všechen zmatek těla by v nás navždy
byl ukonejšen a všechny smyslové obrazy země a moře a
vzduchu by byly umlčeny; předpokládejme, že nebesa by byla
nehybná a že ani duše by k sobě nepromluvila ani slovo, nýbrž by
stála nad všemi myšlenkami, předpokládejme, že všechny sny a
obrazotvorná zjevení by byla utišena se všemi slovy i znameními
a vším, co přísluší pomíjejícímu světu; předpokládejme, že
všechno ztichne - ač, když mluví k někomu kdo slyší, pak to, co
praví znamená:- "My jsme se neučinili, nýbrž on nás učinil, který
setrvává navždy" - předpokládejme, že pronášejí jen toto a pak
ztichnou, když obrátí uši toho, kdo slyší k Němu, kdo je stvořil,
nechajíce ho mluvit samotného, nikoliv skrze sebe, nýbrž skrze

Něho, takže bychom slyšeli jeho slova, nikoliv tělesným jazykem
ani hlasem anděla ani v hromu ani v něčem podobném, co ukrývá
to, co je zjeveno; předpokládejme, že by Bůh, kterého jsme se
naučili takovými projevy milovat, nám byl zjeven přímo bez
nějakého zprostředkování - jako bychom se dostali ze sebe a byli
obdařeni v záblesku nazírání věčnou moudrostí, jež setrvává nade
vším; předpokládejme posléze, že by tato vize Boha byla
prodloužena navždy a že by zmizely všechny nižší způsoby vidění,
takže jen toto by okouzlovalo a pohlcovalo vidoucího a uvedlo by
ho do mystické radosti a náš pravý život by se podobal okamžiku
jasného nazírání a inspirace, k níž jsme se povznesli - není to
právě ono, co se myslí (slovy Bible): "Vejdi do radosti svého
Pána"?
Kdo zažil radost takto nabytou, ví, že sv. Augustin by
nemohl něco podobného napsat, kdyby nemluvil o vlastní
zkušenosti. Radost, o níž mluví, je takového druhu, že ten, kdo ji
zažil, všechny radosti tohoto světa bude vedle ní považovat za
malé a neskutečné.
Radost, která je způsobena tím, že nabýváme něco, co je
mimo nás, přináší podobné uspokojení jako hračka dítěti. Pohraje
si s ní a odloží ji.
Radost, o které mluví sv. Augustin, nepochází z nabývání
něčeho, co je mimo nás, nýbrž, jak velkolepě líčí světec, ze ztráty
všeho, co jsme měli a odevzdání se něčemu, co je hluboce v nás
dosud neobjeveno, a o čem v těchže Vyznáních mluví sv.
Augustin takto:
Tázal jsem se země po Bohu, a odpověděla mi: Já nejsem
ON." Tázal jsem se moře a hlubin a plazů a oni odpověděli: "My
nejsme Bohem, hledej nad námi." Tázal jsem se vanoucího větru
a vzdušného vesmíru a všechno jeho tvorstvo odpovědělo:
"Anaximenos se mýlí, já nejsem Bůh." Tázal jsem se nebes,
slunce, měsíce, hvězd - "Ani my", odpovídají, "nejsme Bůh,
kterého ty hledáš," i tázal jsem se všech věcí, které stojí kolem
brány mého těla (smyslů). Řekli jste mi o mém Bohu, že vy nejste
On; sdělte mi něco o Něm. A ony hlasitě křičely: "On nás učinil."
(Pak sv. Augustin pokračuje ve zkoumání a nakonec se dotazuje
svého nitra a odpověď zní:) "Tvůj Bůh je v tobě, právě život tvého
života". (X, kap. 6)
Čili radost, o které mluví sv. Augustin, vznikla tím, že člověk
vstupuje do zdroje svého života, který je věčný. Považte sami:
Dosud netrpělivě přelétal z květu na květ jako včela, aby hledal
nektar. Všude ho našel nepatrné množství. Teď však ho napadlo,

že nektar porůznu v malých dávkách roztroušený, má někde svůj
společný původ a našel ho způsobem, o němž mluví jak Ježíš, tak
Augustin i mnozí následovníci Krista.
Ježíš o způsobu nalezení této radosti praví:
"Podobno je království nebeské pokladu skrytému v poli.
Člověk, který jej nalezne, zakope ho, a pln radosti z něho jde,
prodá vše, co má, a ono pole koupí." (Mat. XIII, 44)
Vysvětleme si teď první citát ze sv. Augustina Ježíšovým
podobenstvím o skrytém pokladu.
Skrytý poklad v poli je v lidském těle ukrytá radost. Kdo ji
najde, zakope ji. Tomu odpovídají Augustinova slova o umlčení
smyslů a myšlenek. Učiní-li to, pozná pravou hodnotu své existence v lidském těle, kterou odhaluje sv. Augustin slovy: "Tvůj Bůh je
v tobě, právě život tvého života". Po tomto objevu si člověk začne
zcela jinak vážit svůj život než dosud. Dozvěděl se, že voda jeho
života pramení ve věčném nevyčerpatelném zdroji. Člověk vlastně
teprve začíná žít. Uvědomuje si, že před tím byl vlastně mrtev. Byl
totiž závislý na tom, co jeho tělo přes smysly, cit a rozum uneslo z
vody věčnosti. Byla to pouhá kapka rosy dostačující načas osvěžit
tělo. Prodá-li však všechno, co má, tzn., přestane-li se ztotožňovat
s tělem, myšlenkami a smysly, jak rozebírá sv. Augustin, stane v
čistém vědomí nezávislém na ničem dočasném. Těžko by mohl
dokázat, zda se to stalo v těle či mimo ně, jak praví kdesi sv.
Pavel, ale na tom nezáleží. Radost, kterou začne prožívat, je mu
důkazem, že jeho pomíjivá schránka je nositelem věčnosti.
Ježíš prohlásil, že nemá, kam by hlavy sklonil. Nestěžoval si;
chtěl říci, že zde na světě nemá nic, ani bydliště. Dokumentoval
tento vnitřní postoj tím, že odebral své učedníky jejich rodinám a
jejich zdrojům obživy. Sám pak symbolizoval věčný zdroj života
("Já jsem cesta, pravda a život.") Přestože nic na světě nevlastnil,
měl on i jeho učedníci k dispozici ustavičně všechno, co
potřebovali k dennímu životu a nad to se s Ježíšem mohli podílet
na radosti, kterou může zažívat jen ten, kdo v tak širokém slova
smyslu, jak líčí v prvním citátu sv. Augustin, nic nevlastní.
Citát sv. Augustina dost nezakrytě podává přesný návod na
modlitbu ticha, na vnitřní soustředění na věčný zdroj života.
Nedokáže však ani ji, ani nedospěje k radosti z ní pocházející, kdo
do ní nevstupuje svobodný, tak jak požadoval Ježíš od svých
apoštolů. Málo pomůže fyzicky opustit rodiny a majetek, neučiní-li
se to vnitřně, aby člověk měl, jako by neměl, jak radí sv. Pavel.
Nelpět, ale opravdově. Umět obstát ve zkouškách, při nichž toto

nelpění musí dokázat. Dosáhne-li člověk tohoto stavu, jeho duše
se začne radovat ze svobody, kterou nikdy před tím nepoznala.
Radost, o níž mluví Ježíš, má ještě jinou tvář. Sv. Pavel
praví: "Radujte se s radujícími a plačte s plačícími." (Ř XII, 15).
Ostatně, mistr Pavlův, Ježíš Kristus, byl vzácnou výjimkou
mezi duchovními mistry. Nechodil hluchý a nevidoucí ani kolem
lidských radostí ani kolem lidského utrpení. Nejen, že začíná se
svými zázraky na svatbě, kdy se nedostávalo vína k tomu, aby
radost hodujících mohla být úplná, ale zastavoval se u
nemocných, vracel matkám děti, pánům sluhy, přátelům přítele.
Řekli jsme si, že v Ježíšových zázracích byl ukryt hlubší smysl, ale
ti, pro něž je dělal, tento smysl neznali. Radovali se ze zázraku
jako takového pro dobro, které jim bylo způsobeno. Na to
nesmíme zapomenout. Opravdu hluší začali slyšet, chromí chodit,
slepí vidět, mrtví povstávali k novému životu, svatebčané měli
lepší víno, než které si sami opatřili, hladoví byli nasyceni atd.
Nikdo z nich nehloubal nad skrytým smyslem zázraku. Ježíš je
tomu ani neměl. Vždyť zázraky měly též svůj bezprostřední smysl,
vrátit radost do lidských srdcí, skrze radost je přesvědčit, že Ježíš
má pravdu.
Ježíš se dokázal radovat s radujícími svatebčany právě tak,
jako dokázal truchlit se zarmoucenými. Když Marta s pláčem
oznámila Ježíšovi, že její bratr Lazar zemřel, Ježíš zesmutněl. Byl
velmi pohnut, praví evangelista Jan. Odhaluje nám v celé šíři
lásku Ježíšovu. Nebyla povznesena nad lidskou křehkost; kdyby
byla povznesena, nebyl by si Ježíš všímal lidských nemocí a drobných utrpení. Učedníci přece dosvědčili, že dokud s ním chodili,
vůbec nic jim nechybělo. Postaral se pro ně o všechno, do
nejmenších drobností. Proto mohli potvrdit, že nic jim nechybělo.
Pro Ježíše i maličkosti mají své místo v řádu hodnot a pokud ten
je zachován, ony nemohou zastínit celkový smysl života. Ježíš nás
vybídl, abychom jej následovali a přitom neutíkali od ničeho, čím a
pro co lidé žijí. Vznikne-li propast mezi maličkostmi a vyšším
smyslem života, začne se sedět na dvou židlích, což má za následek, že obojí přinejmenším je nedokonalé.
Ježíš chtěl od svých učedníků, aby nepatřili tomu, co jim má
být k službě na nejvyšší cestě. Chybně jsme se domnívali, že
nepatřit, znamená utéci od rozvinutého lidského života. Začnou-li
mít i drobné záležitosti svůj smysl ve velké duchovní stavbě, jako
mají smysl jednotlivé cihly i ve velké budově, pak jejich vykonávání
nás přestane zdržovat, nýbrž naopak nás nepozorovaně obrušuje
a posouvá kupředu. Proto rodiny, které učedníci vnitřně opustili,

směly pak chodit s nimi s Ježíšem. Vytvořilo se pravděpodobně
jakési společenství stovek lidí s dokonale provedenou dělbou
práce. Jen tak můžeme rozumět pokusu sv. Petra, o němž se píše
ve Skutcích apoštolských, že založil komunu, kde majetek byl
společný a každý z jeho výnosů dostával podle potřeb. Sv. Petr
patrně viděl něco takového fungovat po ta tři léta, co chodil s
Ježíšem.
Chtěl jsem vám přiblížit porozumění faktu, že čistá vnitřní
radost nepoužitá v zevním světě ve smyslu nezištné lásky k
bližnímu, nemá ani oprávnění, ani trvání. Třebaže pocházela z
věčného zdroje, uhasne a je nezopakovatelná, protože vyprýštila
hlavně proto, aby byla zaseta (zakopána v poli), aby se rozrůstala
a tím získávala nové zastánce království Božího na zemi.
Nevyprýštila jen pro individuální radost radujícího se. Ani radost
nesmíme se naučit vlastnit. Mohla by nás zotročit. Vzpomeňte, jak
tři učedníci Páně, přítomni na hoře Tabor proměnění Ježíše, byli
blaženi a přáli si ve své blaženosti zůstat. Ježíš je proti jejich vůli
odvedl odtamtud. Radost se nesmí stát cílem. Je prostředkem k
vyššímu poznání a k širší a dokonalejší lásce, je-li sdílena, ovšem
ne slovy, ale skutky.
Radost pocházející z duchovního zdroje, tj. ze vzestupu
člověka z pomíjejícnosti do věčnosti, má své stupně. Všechny jsou
zaznamenány v Novém zákoně. Tamtéž jsou uvedeny všechny
protiváhy. Na pouti k nekonečnu přes dualismus platí pravidlo k
vyrovnanému páru dvojic: čím větší radost, tím větší bolest a
zármutek.
Uveďme si aspoň ukázku této řady:

Radost

Zármutek či zkouška

Zvěstování Panně Marii,

Nejistota, zda Josef, její

že se z ní narodí Syn Boží

snoubenec, ji nezavrhne

Narození Ježíše

Pronásledování Herodesa

v Betlémě

a vyvraždění mláďátek

Křest v Jordáně

Pokušení na poušti a
stětí Jana Křtitele

Zasvěcení učedníků

Utrpení a smrt na kříži

Zázraky a slavný
vjezd do Jeruzaléma

Toto balancování mezi radostí a zármutkem je
nevyhnutelné, dokud se člověk nezbaví dualistického způsobu
myšlení: já a ty, mé a tvé, dobré a zlé atd.
Ježíš mohl ukázat, že fakticky stojí nad tímto lidským
způsobem myšlení a byl by si ušetřil utrpení. Protože však si přišel
pro dualisticky myslícího člověka, sestoupil až k němu, a ukazoval
mu, jakými proměnami musí projít až tam, kde se ho už dvojnost
netkne. Stav symbolizovaný nanebevstoupením, trvalým
sjednocením s Otcem.
Jak by vypadal postoj takového zasvěcence monisticky
myslícího, nejlépe je vidět na příkladu mistra Lao-C v knize Taote-ťing.
Avšak i v dualistickém postoji je lék proti obratu radosti k
zármutku. Obětovat radost věčnosti, upřímně, bez nároku na odměnu jakéhokoliv druhu.

Miluj Boha a bližního
Stojíme před výkladem dvou stěžejních rad Ježíšových.
1. Miluj Boha a bližního
2. Zapři sama sebe a následuj mne
Oba dva požadavky Ježíšovy jsou lícem a rubem jedné a
téže mince, dvěma stránkami jediného příkazu.
Začneme svůj výklad odůvodněním tohoto tvrzení.
Vysvětlíme si především, koho Ježíš přikazuje milovat a
koho zapírat a následovat.
Sv. Jan, zvaný Miláček Páně, který tři roky chodil s Ježíšem
a byl mu nejblíže, praví, že nikdo Boha neviděl. Jinými slovy,
osoba Ježíšova nebyla pro něj Bohem, nýbrž jen vyslancem
Božím. Totéž o sobě praví Ježíš, když říká, že je menší než Otec,
že však je zajedno s Otcem, tj. zná jeho vůli a koná ji, ani učedníci, nyní, dokud chodí s nimi, nemohou za ním jíti, kam on jde, ale
že jim připraví cestu. Z toho vyplývá, že jeho, Ježíše, měli
následovat k Otci. Přišel proto, že Otce nelze následovat, jelikož
nemůže ukázat konkrétní cestu, ale má se přesto k němu dospět.
A Ježíš přišel na svět a kázal svou nauku právě proto, aby dovedl
lidi až k Otci. K tomuto cíli ukazuje na dva hlavní prostředky:
1. miluj Boha a bližního, a
2. zapři sama sebe a následuj Ježíše.
Oba dva tyto prostředky mají svou aktivní stránku: miluj a
následuj. Aby však tato aktivní stránka mohla být splněna, musí se
člověk naučit zapřít sám sebe. V lásce tento sebezápor Ježíš
osvětlil podobenstvím o Samaritánovi, který nedbal na to, že jeho
nepřítel je těžce zraněn, ošetřil ho a postaral se o něj. Obecně tuto
zásadu označil příkazem: "Milujte nepřátele své!" Ještě většího
sebezáporu je zapotřebí, má-li člověk milovat Boha. Nelze-li bez
sebezáporu milovat bližního v tom nejširším slova smyslu, jak
požadoval Ježíš, tj. i nepřítele, tím méně je možno milovat Boha,
kterého nikdo neviděl. Praví se v Novém zákoně: Jak můžete
milovat Boha, kterého nevidíte, když nemilujete bližního, kterého
vidíte.
Ukazuje se na aktivní stránku lásky, když se v Bibli praví:
Když farizeové slyšeli, že (Ježíš) umlčel saduceje, sešli se a
jeden z nich, znalec Zákona, se ho otázal s úmyslem zkoušet ho:
"Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?" A on mu pravil:

"Miluj Pána, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a
celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé pak je
podobné tomuto: "Miluj svého bližního jako sám sebe." V tomto
dvojím přikázání záleží celý Zákon a Proroci." (Mat. XXII, 34 - 40).
Pasivní stránku téže lásky, bez které nelze aktivně milovat,
lze vyjádřit krátce větou "zapři sebe sám". Vysvětlit však, proč je
tomu tak, není tak snadné. Budeme se této otázce věnovat v další
kapitole.
Vysvětleme si napřed způsob milování Boha, jak jsou
vysloveny v citátu z Matouše a Marka.
Požadavky na lásku k Bohu, vyslovené Ježíšem, bychom
měli chápat jednak jako stupně lásky, jednak jako nedílné složky
jednoho a téhož pojmu lásky a zároveň jako protějšek příslušného
způsobu sebezapírání a odosobňování.
Nejjednodušší výklad by zněl, že výčet toho, čím má člověk
milovat Boha - srdcem, duší, myslí, silou - má učedníkovi
poskytnout představu o tom, že prostě nic vědomého nesmí v
člověku zůstat stranou této lásky, že musí být do ní zapojena celá
lidská bytost se všemi svými schopnostmi a duševními
mohutnostmi, podle známého požadavku, nesedět na dvou
židlích. Požaduje-li však Ježíš zároveň aby člověk miloval bližního
jako sebe, mohlo by se zdát, že uvedený výklad je nesprávný.
Nikoliv, je pouze neúplný, láska k bližnímu a k sobě neoslabuje
lásku k Bohu, nýbrž je také jednou z jejích podob. Jinak by byl
Ježíš neřekl: "Cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratří mých, mně
jste učinili." Ježíše Krista si pak musíme definovat tak, jak on sám
učinil: "Já jsem cesta, pravda a život." Milujeme-li tedy bližního
jako sebe, dáváme se na cestu do věčnosti, v pravdě a ve
správném pochopení života.
V Novém zákoně jsou však také jasně naznačeny podmínky,
za nichž je vůbec možno milovat bližního, slovy: Jak můžete
milovat Boha, kterého nevidíte, když nemilujete bližního, kterého
vidíte před sebou.
Tím se dostáváme k důležitému závěru. Ačkoliv láska k
Bohu je ukázána jako první přikázání, je jim pro svůj význam, ale
nemůže se dříve uskutečnit, dokud nemá svůj základ v lásce k
bližnímu. Je možná jedině tehdy, milujeme-li bližního.
Do jisté míry však tu platí také zpětné omezení lásky, které
bychom mohli vyjádřit slovy: "Jak můžeš milovat bližního jako sebe, nemiluješ-li Boha." Tento výrok neřekl ani Ježíš, ani jeho

učedníci, ale vyplývá ze zkušenosti, o které zde může být pojednáno.
Ježíš Kristus dobře řekl, že obecně platí jím vyslovená
naše zmíněná zkušenost. Řekl a dal jasně najevo, že kdo se
neosvědčí v malém, nemůže se ani osvědčit ve velkém. Láska k
bližnímu jako k sobě je takovým prubířským kamenem, na němž
se rozezná pravá láska k Bohu od nepravé. Učí-li se člověk
milovat bližního, podstupuje obdobnou zkoušku, jakou v
podobenství o hřivnách podstupovali služebníci, jímž byl svěřen
nepatrný počet hřiven, které nebyly jejich, a oni měli hospodařit s
tímto malým množstvím prostředků. Měli se osvědčit v malém.
Jakmile se osvědčili, byli odměněni nikoliv podle svých nepatrných
zásluh, ale podle toho, zda se v malém osvědčili, či nikoliv. Byli
totiž odměněni mnohokrát více, než jak si zasluhovali. Zde je
vysvětlen zákonitý následek osvědčení se v malém. Nejjadrněji jej
vysvětlil Ježíš v podobenství o posledním soudu, kde přiznává
věčnou blaženost všem, kteří navštěvovali nemocné, nakrmili
hladové, napojili žíznící, zkrátka projevili účinnou lásku k bližnímu.
Jak může mít časná příčina nekonečný následek? V tom by byla
velká nespravedlnost. Z ducha Ježíšova učení však víme, že malá
jiskřička způsobuje velký oheň. Mnohokráte na to upozorňoval ve
svých podobenstvích, když např. ukazoval, že nepatrné množství
kvasu zkvasí mnoho mouky.
To byl příklad v kladném smyslu. Ukázal však také na
mnoha příkladech jak málo zla se může stát základem pro
nedozírné následky. Ukazuje např. jak nepatrné množství
zkaženého vína, které ulpělo na nádobách, v nichž bylo
přechováváno, způsobí zkázu velkého množství nového vína,
které se do těchto nádob vlije. Při výkladu takových podobenství
však musíme postupovat opatrně, s ohledem na všechny jejich
podrobnosti. Proces kvašení neprobíhá např. okamžitě v plné šíři,
nýbrž se rozvíjí a potřebuje svůj čas, prostředí. Toto postupné
kvašení právě mnohé vysvětluje. Láska k bližnímu, jaké je
schopen člověk bez velkého poznání, je sice podobna nepatrnému
množství kvasu, ale má opravdovou podobu kvasu svými
vlastnostmi. Snaží-li se člověk milovat bližního, vnáší do své lásky
prvek, který v běžné lásce k bližnímu není. Tento prvek se podobá
vložení kvasu do mouky, zadělání kvasu. Našlo se spojení
člověka, který miluje, s člověkem milovaným způsobem daleko
užším, působivějším než obvykle. Vždyť láska k bližnímu přestává
být pouhým přívěskem lásky k sobě. Dříve se na bližního
dostávalo až tehdy, kdy byl opatřen a nasycen sebe milující. Nyní
se nemá dostávat na bližního až po sobě samém. Byli sice

vždycky výjimky v této rovnosti lásky i opačným směrem, např.
matka někdy miluje své dítě více než sebe. Avšak právě lásku k
příbuzným, která rozlišuje mezi nimi a cizími, Ježíš stroze
odsuzuje. Postavme si tento jeho výrok proti jeho požadavku lásky
k bližnímu: "Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zemi mír. Nepřišel jsem uvést mír, nýbrž meč. Přišel jsem totiž rozdvojit
člověka proti vlastnímu otci a dceru proti vlastní matce a snachu
proti vlastní tchyni; a nepřáteli člověka budou jeho domácí lidé.
Kdo miluje více otce nebo matku více než mne, není mne hoden,
a kdo miluje syna a dceru více než mne, není mne hoden." (Mat.
X, 34 - 37).
Z toho vyplývá, že jakkoliv je nutná láska k bližnímu jako
východisko lásky k Bohu, není správné milovat příbuzné více než
Boha. Do tohoto výroku si musíme vnést světlo, jinak v něm
budeme vidět požadavek rozporný s potřebou milovat svého
bližního.
Jaký je obvykle rozdíl mezi bližním - příbuzným a bližním cizím člověkem? Příbuzný je vždycky do určité míry "můj" nebo
"náš", kdežto vůči cizímu člověku si obvykle tyto nároky neděláme.
V další kapitole si ještě jednou vysvětlíme, jaký důkaz klade
Ježíš na chudobu a nevlastnění. Právem, neboť cokoliv člověk má
na tomto světě, všechno to mu stojí v cestě do věčnosti. Víme
dobře, že dokonce i učedníkům začalo překážet jejich pomyslné
vlastnění Ježíše, na konci doby, ve které s nimi chodil, a proto jej
museli ztratit v tom nejširším slova smyslu, tj. museli přestat i v
něho na chvíli věřit, museli dát přednost sobě, kterého ještě
neztráceli, před Ježíšem, kterého už měli ztratit. Mám na mysli
zklamání učedníků při potupném mučení a umírání Ježíše.
Ježíš praví, že přišel příbuzné rozdvojit. V tomto duchu se
domnívají postupovat lidé, kteří vstupují do kláštera a kterých se
musí rodina zříci a oni rodiny. Pravda však je, že žádným formálním, ani nejupřímněji myšleným "rozdvojením" se nedá
nahradit faktické "rozdvojení" člověka proti příbuzným. Příbuzní
mají obvykle s každým členem rodiny své záměry. Např. rodiče
vychovávávají dítě podle svých záměrů, přejí si, aby bylo takové a
takové, mělo ty a ty vlastnosti, stalo se tím a tím atd. Čím starostlivější rodiče, tím propracovanější plány s dítětem. Obdobně je tomu mezi ostatními příbuznými. O každém je v příbuzenstvu určité
mínění a podle toho se stanoví určité předpoklady, co bude dělat,
jak se bude chovat, atd.
A teď se stane, že se některý člen rodiny seznámí s učením
Kristovým tak, jak předpokládal Ježíš. Pozná závaznost tohoto

učení pro svůj život. Začne se jím řídit. Zprvu ovšem tak, jak mu to
dovoluje jeho poznání. Uvedu příklad o jednom mladíkovi, kterého
jsem dobře znal. Marně hledal uspokojení v čemkoliv na tomto
světě. Okolnosti přispěly ještě k tomu, že se měl po studiích věnovat něčemu, čím se nikdy nechtěl stát. Krátce po tom, co padlo
toto rozhodnutí ze strany příbuzných, kteří měli v rodině rozhodující slovo, dozvěděl se ten mladík, že život má ještě jiný smysl,
než si v něm vydělávat na živobytí, mít děti a umřít. Myšlenka na
věčný život v absolutní svobodě ho tak nadchla, že na nic jiného
nemyslel, než se obíral tímto ideálem.
Zatímco se tento ideál v něm začal prudce a znatelně
uskutečňovat, navenek se rozešel se svou rodinou, protože
nemohli znát hodnotu toho, co zažíval, ale k čemu se rozhodl,
považovali ho buď za lenocha nebo za blázna. Vysvětlování nic
nepomohlo. Poloextatický stav, který on zažíval po dobu několika
měsíců ovšem připadá nezasvěcenému pozorovateli být lenošení,
a to, že takový člověk nemůže a nechce s nikým mluvit o ničem
jiném než o vznešenosti a nejvyšším smyslu života, vypadá jako
bláznovství. A přece tehdy nešlo o nic víc než o začátek toho, co
Ježíš nazval "milovat Boha celým srdcem". Dotyčný mladík se
podobným způsobem, ale méně radikálně rozešel i se svými
dosavadními přáteli. Také ti ho vlastnili pro své záliby a zájmy. Byl
jim při nich partnerem. Teď se jim stal neužitečným, přinejmenším
nudným a nežádoucím. Dalo by se říci, že čím dříve bližší lidé, tím
větší nepřátelé se pak stali z jeho příbuzných a přátel.
Tato ukázka nemá sloužit k úplnému pochopení toho, co
Ježíš myslel tím, "ne mír, ale meč", nýbrž jedině k tomu, aby
každý, kdo se dává za Kristem, pochopil, že přestane-li sám
vlastnit, bude osvobozen i od toho, aby ho jiní vlastnili. Porozumí-li
tomu, co zde bylo a bude vysvětleno pochopí, že se to nemá stát
útěkem od všech a od všeho, nýbrž novým posvěcením všech
vztahů mezi lidmi a vztahu k práci a k povinnostem. Ježíš
nepovažuje za pravou lásku k bližnímu, která je-li vykonávána,
dělá si vlastnická práva na milovaného. Taková láska je nepatrnou
láskou, je skrytým sobectvím, touhou po vlastnění. Chtěl-li Ježíš
ukázat pravou lásku k bližnímu, jak jsme si řekli, ukázal ji na
příkladu Samaritána, který ošetřil nepřítele, když se mu nemohl
bránit, a to bez naděje a nároku na vděk.
Ježíš Kristus kdysi uzdravil deset malomocných, ale jen
jeden mu přišel poděkovat. Byla to nejen ukázka o nevděčnosti
lidí, ale i důkaz o tom, že Ježíš prokazoval dobro i nevděčným, že
neočekával uznání, vděk a odplatu. My ho máme následovat.
Ostatně nevděk židovského národa, který křičel "ukřižovat!" na

toho, který mu dělal jen dobro, hlouběji vysvětluje, co je to "ne mír,
ale meč" a "zapři sám sebe".
Platí-li o lásce k bližnímu, že se má vyznačovat láskou bez
touhy po vlastnění, platí totéž ve zvětšené míře o lásce k Bohu.
Pozastavme se napřed u požadavku, že láska má být úplná:
z celého srdce, celou duší, celou myslí a vší silou. Požadavek,
který se dá splnit u citově založených lidí poměrně snadno jako
láska celým srdcem, nikoli už celou duší atd.
Za lásku srdcem se všeobecně považovala a považuje
láska citová, která mátu vlastnost, že nikdy nemůže setrvávat na
stejné výši a nemůže být stálé intenzity. Kolísá s velikostí
vzníceného citu. Je-li vzbuzena vůči Bohu, má za následek podle
stupně, čistoty a nezištnosti citu, že člověka povznáší sice velmi
vysoko, aby tam někde měl příležitost nahlédnout, ochutnat,
spatřit, avšak nikdy neposkytuje možnost trvale prodlévat tam,
kam se pomocí ní vstoupilo. Přílišné rozněcování citu i těch
nejvznešenějších může být dokonce škodlivé, neboť zde lze
nejsnáze odbočit a ustrnout, zaměnit prostředek za cíl; zvláště
proto, že člověk ještě, pokud do věčnosti proniká převážně citem,
nemá dosti zkušeností o nové skutečnosti, do které proniká.
Odbočení a ustrnutí je možné proto, že láska citem má
jeden z velmi pro člověka žádoucích následků. Přináší blaženost,
která předčí všechny rozkoše a požitky, které člověk mohl získat z
jiných pramenů a z jiných příčin. Asi tak jako víno, které Ježíš
zázračně proměnil z vody při svatbě v Káni galilejské, předčilo
svou chutí víno, které nabídl ženich. Alegorie této svatby beztak
beze zbytku podává obraz o účincích lásky srdcem, řekli bychom
komplexní lásky srdcem, při které se nemilují navzájem srdcem
jen lidé, ale zvou si ke slavnosti této lásky Ježíše s jeho učedníky.
Pak, nedostává-li se jim vína, vyrobeného přirozeným způsobem,
rozuměj doberou-li se veškeré lásky srdcem, kterou lidé mohou
mít vůči sobě, a zbude-li jim už jen voda, to je životní síla, nezůstane přítomnost Ježíšova a jeho matky bez odezvy. Víno, které
nabízí Ježíš je obdobné vínu, které nabízí člověk. Jen obdobné,
nikoliv stejné. A v tom je tajemství z přechodu lásky vůči bližnímu
k lásce vůči Bohu. Není to přechod v intenzitě, je to podobný
přechod, jakým se mění síla, země, vláha, sluneční paprsky ve
vinném kmeni a hroznech ve vinnou révu, ve zkráceném pohledu
voda ve víno.
Ježíš řekl o sobě: "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je
vinař. Odnímá ze mne každou ratolest, která nenese ovoce a čistí

každou, která nese ovoce, aby nesla ještě víc ovoce." (Jan XV, 1 2).
A pokračuje ke svým učedníkům: Vy jste už čistí pro slovo,
které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako
ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li ve
vinném kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně.
Slovo, které mluvil Ježíš ke svým učedníkům a které jim
potom musel vysvětlovat, bylo slovo symbolické, zpodobněné
dokonce symbolickým počínáním. Mělo moc je očistit. Obyčejné
lidské slovo, protože vyvěrá z pouhého logického způsobu
myšlení, nemá tu moc. Jednou z hlavních příčin je, že nepochází z
přímého poznání, nýbrž jen z určitého odvozeného vědění.
Sledujte se mnou tu řadu obdob. Ježíš navrhuje učedníkům,
aby zůstali v něm, mají-li se vědomě spojit s Otcem. Jinde praví,
že spojení s Otcem nedokáže nikdo než skrze Ježíše Krista.
Obdobně je tomu s Cestou k Bohu, ať už srdcem nebo jiným
způsobem. I zde se napřed musíme osvědčit v malém, tj. v lásce k
bližnímu. A zcela podle pouček Kristových, nikdo se nenaučí
milovat Boha, pokud se nenaučí milovat bližního. Mnozí jsou
schopni milovat bližního jen srdcem. Nejsou-li schopni ničeho
více, je to všechno co mají k dispozici. Dají-li všechno, co mají k
dispozici, beze zbytku Bohu, ocitnou se srdcem u Boha a
odtamtud dostanou neklamné důkazy, že Bůh je miluje a láskou
odměňuje stokrát více, než kolik oni jeho. Ježíš nás učí i jak to
máme učinit, když praví: "Cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratří
mých, mně jste učinili." Učíme se od začátku, že ze svého života
máme učinit nástroj k dosahování věčnosti. A proto "můj" je jen
pomůcka, východisko, na němž se nesmí ustrnout, nýbrž jako
nástroj se musí vložit do díla, jemuž Ježíš říká hledání království
Božího, také lásku k bližnímu nutno vložit do díla, milovat bližního
jako by to byl Bůh, kterého milujeme, bez ohledu na slabosti
bližního a naše. Nesmíme to však vytrubovat. Znehodnocovali
bychom svou lásku v očích bližního a sváděli bychom ho k tomu,
abychom jej milovali za každou cenu, i za cenu vrcholné
nevděčnosti. Na nevděk sice musíme být připraveni, ale nesmíme
k němu ani svádět a navádět, ani o něj stát. Totéž obdobně platí o
lásce k Bohu. Ani si nesmíme přát pociťovat účinky lásky, ani pro
ně, dostaví-li se, dále milovat, ani přestat milovat, nedostaví-li se.
Z lásky lidské se musí stát láska, která otevře brány věčnosti. Kterak se to může stát. Panna Maria při zvěstování anděla,
že se má stát matkou dítěte, které má být synem Božím, také
nevěděla, jak se to může stát. Kladla tuto otázku. Jsme u principu,

jímž se vysvětluje všechno tzv. zázračné od starověku přes Krista
až po naše doby.
Dostane-li se nám nejduchaplnější odpověď na otázku,
kterou kladla Panna Maria andělovi, neumožní nám uskutečnit
vědomý věčný život (symbolicky porodit syna Božího atd.). Také
my se tu můžeme poučit o tom, jak se to děje a proč se to děje, čili
můžeme dospět k vědění, které většinu lidí uspokojí. Kdo však se
spokojí s tím, že ví, nepoznává. Je hluboká propast mezi věděním
a zkušeností. A Ježíš všude učil, jak nabýt této nejvyšší
skutečnosti. Nabádal-li k lásce k Bohu a k lásce k bližnímu, věděl,
že jsou to prostředky, nástroje, jimiž možno nalézt království Boží,
tj. věčný život. Nezapomínejme, že nikdy nenavrhoval něco
samoúčelného. Navrhoval jen prostředky k nalezení poznání
království věčnosti, tj. vykládal o různých způsobech, jak
dosáhnout takového poznání. Neradil milovat, protože je to
mravné a krásné, nýbrž proto, že je to nejúčinnější prostředek k
nalezení ztraceného pokladu, ztracené věčnosti. A jeho učedníci
poznali, že láska je nejmocnější páka, kterou se dá zvrátit
pomíjející na nepomíjející.
Po předchozím upozornění se snad vyvaruji té chyby, že
vědění o tom, proč je láska tak mocným prostředkem k nalezení
věčnosti, je uspokojující a dostačující. Vědění by nás mělo pobízet
k tomu, abyste sami poznali jeho správnost.
Lásku můžeme zařadit do obecnějšího pojmu "následuj
mne". Láska člověka odvádí od něho samého k milovanému, buď
citem, myslí nebo i skutkem, při čemž skutek je nejvhodnějším
podnětem pro vystupňování a dovršení lásky.
Názorně tento únos láskou představuje odchod učedníků
Ježíšových od rodin a jejich následování Mistra. Vystoupíme-li z
historického rámce symbolu a přejdeme na úroveň
psychologickou, vysvitne nám hned podstata této události.
Učedníci zanechali logického myšlení. Vždyť před svým
"bláznivým" rozhodnutím jistě milovali své rodiny tak, že by je byli
nezbavili sebe samých jako živitelů. Historie nám převedená do
duševního života, nám velmi názorně vykládá, co je třeba učinit,
abychom se mohli stýkat s věčností, symbolizovanou Ježíšem. Je
třeba zanechat postupného dosahování, které charakterizuje
konečný lidský způsob života, a věnovat se bezstarostnému
následování ideálu, což se děje v oblasti nelogična. Milující se
oddává milovanému bez ohledu na to, zda milovaný je toho
hoden. Nerozumně mu věří. Panna Maria nevěděla jak je možné,
že porodí dítě, když se pohlavně nestýkala s mužem, ale přesto

svolila, aby k porodu došlo slovy, že chce sloužit svému Pánu a
přeje si, aby se stala Jeho vůle. Ježíš řekl svým učedníkům, aby
ho následovali, a oni bez uvažování za ním šli. Tento moment
okamžitého, bezprostředního a bezvýhradného rozhodnutí, je
zvlášť poučný, neboť je charakteristický pro účinnou lásku, která
vede neomylně ke spojení s věčností. Víte, jak důtklivě žádá Ježíš
své učedníky, aby se nestarali. To není nabádání k lajdáctví, nýbrž
návod k navázání spojení s věčností.
Doufám, že se vám začíná zjednodušovat pohled na
všechny různé poučky Ježíšovy. A ono opravdu, má-li být láska
účinná, jde o jakési maximální zjednodušení vztahu milujícího k
jeho ideálu. Mám jen obavu, že při své složitosti nedovedeme se
hned tak dobrat až k jednoduchému a proto také úplnému
odevzdání, že zatím k projevu lásky se nedovedeme přiblížit a tím
méně do něho vstoupit tak prostě a nenuceně jako dítě. A proto
nevcházíme do království Božího.
A co platí o vstupu srdcem, totéž platí o vstupu celou duší,
myslí a silou. Přece však výklad o těchto vstupech, pokud pramení
ze zkušeností, usnadní vstup těm, kterým zkušenost buď chybí
nebo jí mají zatím málo.
Ti, kdo následujíce Krista, zažili spojení s Otcem, nám o
něm zanechali velmi výstižná pojednání, někteří tímto zážitkem a
jeho účinky popsali celé knihy. Nebudu je citovat, protože mluvili
často v obrazech dnes už nám velmi vzdálených. Vyjdu z jejich
zkušeností a z tvrzení Ježíšova: "Já a Otec jedno jsme." Jde nám
o to, abychom pochopili, že to bylo spojení láskyplné a že z něho
právě vyplývala nevyčerpatelná Ježíšova láska vůči lidem.
Pochopení Ježíšova spojení s Otcem nabudeme nejlépe z
hlasu, který bylo slyšet při křtu Ježíše v Jordáně: "Tento je syn
můj milý, v němž se mi zalíbilo." Ježíš za věčným Otcem od svého
mládí šel, to jsme poznali z událostí v jeho dvanácti letech, kdy se
ztratil ve chrámu, a když ho našli, Panna Maria a svatý Josef, řekl
jim: "Zdali nevíte, že musím být v tom, co je mého Otce?" Tehdy
neřekl ještě, že je v Otci, nýbrž jen v tom, co je jeho Otce. V tom je
velký rozdíl. Od křtu v Jordánu říkal, že je v Otci a nabádal své
učedníky, aby i oni v něm byli tak sjednoceni jako on. Také my,
chtějíce se spojit s Otcem, musíme být napřed v tom, co je
Otcovo.
být.

Napřed musíme vědět, co je Otcovo, abychom v tom mohli

Jedním jsem si jist: Že mi prominou ti, kdo jsou spojeni s
Otcem, že budu rozlišovat to, co je Otcovo od toho, co Otcovo

není, abych nezmátl ty, kteří nejsou v Otci. Vím dobře, že všechno
je Otcovo, ale toto tvrzení se mi teď nehodí, protože není návodné. Vyjímám z toho všeho, co je Otcovo jen to, co k němu
vede nejpříměji.
Nejpříměji nás k němu vede, co náš duševní stav
zpodobňuje s jeho stavem ustavičné bdělosti nebo co nás
zpodobňuje s jeho přebýváním ve všem.
Pohleďme na duševní stav lásky nebo jakéhokoliv
intensivního zaujetí pro něco. Tam je nejjistější brána vstupu do
věčnosti. Tento stav je obdobný stavu jímž se vstupuje k Otci. Kdo
se neosvědčí v tomto stavu vůči lidem nebo vůči něčemu, pro co
je zcela zaujat, nevejde k Otci. Zase platí Ježíšova poučka, že
osvědčí-li se někdo v malém, je naděje, že se osvědčí i ve velkém.
Proto mohl při líčení posledního soudu ukázat na ty, kdo milovali
bližního, že vlastně už milovali Boha. Ježíš radí, abychom
postupovali od konkrétního k abstraktnímu. Mějte se mnou
trpělivost, obrátím-li znovu vaši pozornost na podobenství o
posledním soudu, právě z tohoto hlediska. Citát zde znovu
neuvádím, protože si ho čtenář najde v kapitole: "Cokoliv jste
učinili nejmenšímu". Je to Mat. XXV, 3O - 46.Ježíš ve svém učení dopracoval cestu milujícího až do
konce. Podíváme se na poslední soud, na konec účinnosti lásky a
ctnosti vůbec, z jiného hlediska. Nebylo by těžké dokázat, že
podobenství o posledním soudu odpovídá v Ježíšově životě jeho
smrti na kříži. Mnohá podobenství a zázraky předem vysvětlovaly,
co se má stát s Ježíšem, protože jeho život byl modelem pro život
jeho následovníků, vysvětlují, co se má stát s nimi, budou-li se řídit
jeho radami.
Tuto poznámku bylo nutno předeslat, protože panuje běžný
názor, že poslední soud představuje dovršení všeho. představuje
konec lidského způsobu vzestupu pomocí párů dvojic, dobra a zla.
Také konec osobního vedení, konec synovství a jeho funkce.
Víme dobře, co se stalo po Ježíšově smrti na kříži. To všechno je
lidsky nepředstavitelné. Ježíš, aby nás neklamal, a uvedl na
pravou stopu, nevkládal do svého života na zemi po
zmrtvýchvstání žádné další utrpení. A utrpení je jeden z
nejdůležitějších párů dvojic, je to opak štěstí a radosti.
Naopak symbol "poslední soud" je líčen se všemi lidskými
přívlastky. Ježíš, představitel věčnosti, mluví lidským hlasem, lidé
mu lidsky rozumějí, ale nechápou ještě skrytý význam vlastní
láskyplné činnosti. Ve svém životě symbolizuje Ježíš tyto důležité
okolnosti svým osobním vedením učedníků až do ukřižování, jejich

nepochopením jeho smrti na kříži, což byl také projev nejvyšší
lásky k bližnímu.
Nás teď zajímá, proč právě, jak je naznačeno v posledním
soudu, nezištná pomoc bližnímu, praktické, činné projevy lásky,
nás nejpříměji přivádějí ke konci lidství a k vykoupení z něho, jak
jednoznačně ukazuje symbol.
Prozrazuje nám to zdánlivě bezvýznamná okolnost zmíněná
v symbolu posledního soudu. Dobré, láskyplné lidi uvádí Kristus
na pravici, špatné na levici. A ještě jedním velmi významným symbolem zpřesňuje onu budoucí činnost a způsob, jak k ní dospět. V
tomtéž posledním soudu se praví: "I budou před ním
shromážděny všechny národy a oddělí je od sebe, jako pastýř
odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po své pravici, kozly po
levici." (Mat. XXV, 32 - 33).
Zde je velmi jemně naznačeno, že člověk až překoná svou
lidskou fázi vývoje, symbolicky až zemře na kříži a vstane z mrtvých, bude muset být podoben ovci ve smyslu její výrazné
povahové vlastnosti - mírnosti. Na to, proč má mít tuto vlastnost, je
jediná možná odpověď, protože tato vlastnost je obdobná způsobu
činnosti jak Boží, tak člověka, jenž se ocitl na věčnosti.
Nechme mluvit člověka, který tento stav zažil:
"Tento stav nemůže u člověka nastat dříve, než se ocitne na
pravici Boží. Co to znamená? Dokud člověk všechno dělá, i se
modlí, jen ze svých sil, totiž z těch, o nichž si myslí, že jsou jeho,
jde odněkud, kde vlastně není, kde si jen myslí, že tam je. Aby
začal jít odtamtud, kde je, aniž ví, že tam je, k tomu je třeba, aby
se především přestal hýbat, jakkoliv hýbat tělesně i duševně. Za
Bohem není třeba nikam jít, jen se mu musíme co nejvíce
zpodobnit. Pravá činnost je taková, která nevypadá jako činnost,
ale která nás zpodobňuje s onou nesmírnou mírností, se kterou
Bůh všechno činí. Kdo jej nezastihl při jeho činnosti, považoval by
ho za nečinného, zase neexistujícího.
Máš-li se připodobnit oné mírnosti, především musíš
dokonale odzbrojit ve všem a vůči všem. Dokud straníš přátelům,
je vidět, že je vlastníš. A ty nesmíš vůbec nic vlastnit. Přesně tak,
jak radí Ježíš Kristus. Setkáš-li se s člověkem, který potřebuje pomoc, poskytneš mu ji, jako by to činil Bůh, který je jeho jediným,
pravým a nejlaskavějším otcem. Nejenom že jedná láskyplně, ale
samozřejmě bez nároku na odplatu a vděčnost. To je hlavní důvod, proč nikdo neví, že něco učinil. A tak musíš jednat i ty.

Také v modlitbě se musíš úplně změnit. Dříve jsi pořád o
něco prosil. Možná žes to dostal. Netušíš však, jakou sis tím
způsobil škodu. Zaměnil jsi částečné za úplné, a dokud budeš
pokračovat v dosahování částečného a budeš s tím spokojen,
dotud jsi na míle vzdálen pravici Páně. Ocitneš se na jeho pravici,
jakmile si budeš přát jen mu patřit, a nic více. Přeješ-li si zažívat
nebeskou blaženost, nedostaví se, přeješ-li si být moudrý,
nestaneš se jím. Jakmile si však budeš přát jedině dlít u něho,
ocitneš se po jeho pravici. Ještě bys mohl udělat chybu v tom,
jakým způsobem by sis to přál. Musíš umět si přát účinně. Přát si
být na pravici Páně není přání jako kterékoliv jiné. My jsme zvyklí
všechno si přát z lásky k sobě. Budeš-li si tohle přát z lásky k
sobě, budeš zklamán. Bude ti to také nabídnuto, ale budeš muset
napřed prodělat smrt, z níž ten, který se má rád, obvykle dostane
takový strach, že uteče a zanechá dalších pokusů. Proto Ježíš
Kristus radí ustavičně se tříbit nezištnými skutky lásky vůči
bližnímu. Dosahuje se tím stavu, který se jinak objeví jen při onom
způsobu modlitby, který jsem ti radil. Náhle, nevíš ani jak, začneš
poznávat, že jsi objevil nový věčný zdroj života, vědomí, síly a
všeho, co existuje a nějak se projevuje. Lhal bych, kdybych řekl,
že odtamtud začneš jednat a myslet. Protože jednat a myslet
odtamtud se dokonale podobá nejednání a nemyšlení. Vždyť
myslíš-li lidsky, musíš nějak formulovat svou myšlenku. Jednáš-li
lidsky musíš se pohybovat duševně i tělesně. Ocitneš-li se však v
této věčnosti, ani nejednáš, ani nemyslíš. Kdo přitom myslí a
případně i jedná, to je ten starý ty, kterého jsi jedině dosud znal, a
kterého jsi považoval za sebe. Teď víš i o něm, o tom dobře
známém starém já, že je nástrojem v rukou onoho věčného já,
které jsi právě svým starým já objevil.
Jak tomu rozumět? Jsi-li v tom stavu, kdy si uvědomuješ i
svým dosavadním pocitem jáství nesmrtelné věčné Já, o němž
nemůžeš říci, zda je v těle nebo mimo ně, protože ono fakticky
není nikdy nikde v času a prostoru, zjišťuješ zkušeností, jak jedná
nesmrtelné Já a jak jednáš ty, smrtelný, jaký je v tom rozdíl. Ať
přijdeš ve svém lidském já na jakoukoliv myšlenku, ať si cokoliv
zamaneš, protože jsi se svým smrtelným já ve spojení s
nesmrtelným, vševědoucím a všemocným Já, ihned víš, zda je to,
co chceš nebo na co myslíš ve vůli onoho nesmrtelného Já.
Můžeš si pořád myslet, co chceš, ale jasně si prověříš, co to
znamená, myslet na něco a chtít něco, co není ve vůli věčného Já.
Pro vykonání a uskutečnění toho budeš mít vždycky jen onu
nepatrnou lidskou sílu, která je charakteristická tím, že nikdy není
zázračná. Slovo, které proneseš, nestává se skutkem. Chceš-li
však něco, nebo myslíš-li na něco, co je ve vůli věčného Já, ihned

z něho vyplyne tolik síly a schopnosti, že ta míra zdaleka
přesahuje běžné lidské schopnosti. Můžeš jí jednat v jiných lidech
a můžeš způsobit jejich proměnu k dobrému, můžeš jim zabránit
ve vykonávání zlého, zkrátka učinit, co si ono nesmrtelné Já přeje.
Přitom se bude všem zdát, že nic nečiníš, a přece se staneš
nástrojem, aby se něco stalo, a kdyby sis to byl nepřál, nebylo by
se stalo. Nemůžeš přitom hřešit, leda bez pomoci toho
nesmrtelného Já, a to si rozmyslíš, protože bys ztratil toto vzácné
spojení s ním. Proto mohl sv. Jan říci, že kdo se znovunarodil, už
nehřeší. Pochopíš také, jakým způsobem, ovšem daleko
vznešenějším byl Ježíš Kristus spojen se svým Otcem, proč mohl
dělat zázraky, a jaká je jejich podstata.
Co však je nejdůležitější, už jsi našel život ve věčnosti, který
není závislý, i když sis toho nebyl vědom. Jsi ustavičně naplněn
radostí, že můžeš vědomě sloužit spravedlnosti. Přestáváš být
sám, neboť toto nesmrtelné není v sobě rozděleno na Já pro
každého člověka a tvora zvlášť, nýbrž pro všechny je jen jedno.
Proto mohl Ježíš Kristus říci svým učedníkům: "Buďte ve mně
jako jsem já ve vás". Nyní také vím, že čin nezištné lásky se
nejvíce ze všeho na tomto světě podobá ustavičnému Božímu
působení. Co On má z toho, že ustavičně miluje ty, kteří o něm
nejen nic nevědí, nýbrž ani netuší, že existuje a dokonce
zesměšňují víru v Něho.
Když jsem poprvé zažil spojení s věčným Já, které je
odnoží, přímým paprskem Božím, chtělo se mi křičet zoufalstvím
nad jednáním lidí. Když jsem se ale vzápětí znovu stal vědomým
nástrojem věčnosti, nástrojem živým, bylo mi dáno poznat, jaké
malé světlo mohu sám zažívat, abych nebyl zničen. Viděl jsem, že
i temnota je svou částí milosrdenství Božího a proto jsem už
nenaléhal ani na věčnost ani na lidi. Kdo touží po časném chlebu
a po časných radostech, po nichž následuje opět hlad a smutek,
ten nesmí být krmen věčným pokrmem. Nevážil by si ho, reptal by,
proč nedostal co chtěl. Slepec, který křičel, aby se nad ním Ježíš
smiloval, chtěl vidět tento pozemský svět, jako ostatní lidé. Dokud
měl tuto touhu, po světě, nemohl pokročit ani o krok dále. Ježíš
věděl, co mu má dát. Dal mu zrak. Uzdravil deset malomocných,
přestože věděl, že jen jeden mu bude za to děkovat. Dával
každému, co si přál, přestože přišel, aby zvěstoval království Boží.
A ne aby zázračně naplňoval žaludky nebo připravoval dobré víno.
Proto ani my, kteří ho následujeme, nesmíme považovat drobnou
službu bližnímu za méněcennou. Vizme s Kristem, že cokoliv
děláme dobrého z lásky, děláme k tomu, aby se přiblížilo

království Boží. Proto mohl Ježíš říci, že cokoliv jsme učinili
komukoliv dobrého, jemu jsme učinili." Konec citátu.
Zůstaňme u činů. Odtamtud nejsnáze pochopíme celou
problematiku lásky. Dělat dobro srdcem, řekněme např. ze soucit
ke strádajícímu, je jen jedna stránka lásky. Ale i tak je velmi
dobrým začátkem. Vezměme si příklad sv. Martina, patrona
Francie. Mimochodem sv. Martin je příkladem jedné z hlavních
příčin pádu římské říše. V římském vojsku se šířilo křesťanství.
Noví, zanícení křesťané již nechtěli zabíjet.
Martin se narodil jako syn římského setníka v Sebarii (dnešní Kamenec) v Panonii. Jako takový byl předem určen k
vojenskému povolání. Jeho rodiče nebyli křesťané. Martin se jako
mladý voják dostal se svým jízdním plukem do Galie (dnešní
Francie). Kdysi za krutého mrazu jel Martin s několika druhy
koňmo do Amiensu. Před městskou branou žebral polonahý,
zimou se třesoucí chuďas. Nikdo z jezdců si ho nepovšimnul.
Martin se nad chudým slitoval, rozťal mečem svůj plášť ve dvě
poloviny, z nichž jednu dal žebrákovi. Druhové se mu za to
posmívali. V noci pak se mu zdálo, že vidí Ježíše Krista
přioděného kusem pláště darovaného žebrákovi a že slyší jeho
hlas: "Tímto rouchem mě přioděl Martin ještě nepokřtěný". Martin
se dal pokřtít a jako dvacetiletý vystoupil z vojska a odešel do
samoty. Později stal se učedníkem slavného biskupa Hilaria z
Poitiers. Neméně symbolická je jeho cesta za rodiči do Pannonie.
Chtěl jim zvěstovat svou radost, že nalezl Krista. Aby si to směl
dovolit právě vůči "svým" rodičům, musel prodělat ztrátu "sebe".
Někde v Alpách ho přepadli lupiči, kteří ho spoutali a nechali pod
dozorem jednoho z nich. Lupič se tázal světce, zdali se nebojí.
Martin odpověděl: "Jsem křesťan a nikdy ještě jsem se nebál; ba
právě v této chvíli cítím se úplně bezpečný, neboť vím, že Bůh
opatruje služebníky své ve velkém nebezpečí. Ale tebe lituji, že
nejsi hoden lásky Boží a že se máš čeho obávat." Tato statečná
slova projevující nezlomnou důvěru v Boha zarazila lupiče, takže
doprovodil Martina na cestu, doporučil se do jeho modliteb,
propustil ho a sám žil od toho dne kajícně.
Roku 371 jej věřící zvolili v Toursu svým biskupem. Zemřel r.
397. (Podle knihy Rudolfa Schikory Naše světla, str. 732-734).
Dříve popsaná událost ze života sv. Martina o tom, jak se
rozdělil o svůj plášť se žebrákem je skvělou ilustrací slov
Ježíšových: "Cokoliv jste učinili nejmenšímu...mně jste učinili."
Řekli jsme si však, že konat činy lásky ze soucitu, není ještě
dokonalým projevem lásky, je však dobrou předehrou lásky celou

duší, myslí a silou. Dosvědčují to také události ze života sv.
Martina. Není náhodné, že byl přepaden na cestě k rodičům lupiči.
Má-li někdo, jako Martin, dobrou vůli jít dál, nemůže ustrnout u
lásky srdcem. Způsobí si nevědomky okolnosti, jejichž síla ho
přivede k dalším stupňům lásky. Obstojí-li v těchto okolnostech,
dostane se do vyšších stupňů lásky. Tak tomu bylo u Martina. Lze
mít za to, že přepadení lupiči Martina polekalo. On se však z tohoto úleku vymanil tím, že si nebezpečí, do něhož upadl, předložil
jako zkoušku, v níž se má osvědčit. Tím se zbavil sama sebe, tj.
sebelásky, soucitu se sebou. Pozdvihl se nad soucit vůči sobě, a
pak i soucit vůči lupičovi vyzněl zcela jinak. Klidně. Věcně. Jeho
účastenství na údělu lupičově bylo mnohem vyššího stupně než
někdejší jeho soucit s prokřehlým žebrákem. Onomu přál teplo,
tomuto věčný život. Měl v úmyslu jej zvěstovat svým rodičům, a
zatím ho okolnosti přiměly k tomu, aby jej stejnou měrou přál pro
věčný život nepřipravenému lupičovi. Následek byl nečekaný. Z
lupiče se stal kajícník. Neméně důležité však bylo, že v té chvíli
"měl" Martin stejnou měrou lupiče jako "své" rodiče, čili dostal se
do stavu nevlastnění, jak má doopravdy vypadat. Láska veškerou
duší a silou nemůže vzniknout, dokud nezmizí poslední stopa
vlastnictví.
Ještě jeden obdobný příklad na to, co vyvolává láska
srdcem. Kdyby tyto řádky četl můj dobrý přítel Antonín Šuchma,
jistě by mu připomněly světlou památku jeho tety - světice, která
působila a před mnoha léty zemřela v Brumově u Bílnice na
Moravě. Celý život zasvětila službě bližnímu a skutkům lásky, a to
srdcem. Ve stáří těžce onemocněla a po dlouhém utrpení
zemřela. Zastavovali jsem se nad tím, proč tak dobrá duše musela
tolik trpět. A ona nepředstavovala výjimku. Příklady velkého
utrpení po životě plném lásky, nacházíme v celém křesťanském
světě. Také tato dobrá žena, podobně jako dávno před ní sv.
Terezie z Avily, nevěděla, jak má vnitřně zemřít. Kdyby to byla
dokázala, bylo by přestalo její utrpení okamžitě, dávno před smrtí.
Takto ji vysvobodila smrt, při níž obvykle člověk dosáhne toho, co
nedosáhl, dokud neumíral. S odumíráním těla se dostaví, ne
ovšem samočinně a samozřejmě, vnitřní odumření. U tety
přítelovy tomu jistě tak bylo.
Aby ušetřil lidem utrpení, o kterém tu byla řeč, a které bylo
vyvoláno láskou, radil Ježíš svým učedníkům: "Zapři sama sebe,
vezmi svůj kříž a následuj mne!" To si vysvětlíme v následující
kapitole.
Přejděme na lásku celou duší a celou myslí.

Byl bych nerad, kdyby můj výklad vedl k mylné domněnce,
že napřed je třeba se naučit milovat srdcem, potom nebo při tom
prodělat určitou přeměnu a konečně nastoupit do vyšších stupňů
lásky. Pravda je jen taková, že i v lásce se člověk tříbí a že
neexistují nějaké propastné rozdíly mezi stupni lásky, které zde
jmenuji. Každý, kdo miluje srdcem, miluje určitou silou, někdy
veškerou silou jakou má, miluje myslí a duší. Stoupá-li však po
žebříčku lásky, sám zjišťuje, že se postupně jeho láska stává
nezištnější a nestrannější. Mohlo se např. stát, že na počátku jeho
cesty jeho láska k bližnímu zcela vylučovala uvědomělou lásku k
Bohu, že vůbec nevěděl proč a jak má milovat Boha. Nebo
naopak. Byl stržen a unešen nebo tak zaujat láskou k Bohu nebo
tak jej přitahovalo kouzlo věčného života, že se mu zdálo být
malicherné ba odporné zaměstnávat se bližním a jeho, jak se mu
zdálo, malichernými přáními a tužbami nebo jeho dočasnými
těžkostmi, které by se vyřešily samy sebou, kdyby nesledoval
časné cíle. Uvědomuje si třeba jak je mu prospěšná samota a
začne stavět dílo věčnosti jen pro sebe. Těžko říci, že jsou to
začátečnické chyby. Spíše jsou to začátečnické potřeby. Ne, že by
pokročilý na cestě neměl potřeby samoty. Dovede z ní nabrat
daleko více posily než začátečník, protože už do ní nevstupuje
sám a jen pro sebe i když si v ní odbývá a překonává své osobní
těžkosti. Příkladem ve stupni účinnosti a v aktuálním smyslu pro
daný vývojový okamžik by nám mohla být samota Ježíšova v
různých obdobích jeho života. Připomeňme si jen tak namátkou
jistý druh jeho samoty, když se oddělil od svých rodičů a zůstal s
kněžími v chrámu jeruzalémském ve svých 12 letech, jeho
přebývání v ústraní až do 30 let, jeho samotu na poušti, občasný
odchod do samoty při styku s učedníky a konečně samotu v
zahradě Getsemanské na hoře Olivetské a potom na kříži a v
hrobě. Z těchto příkladů vyplývá pro nás důležité poučení, že jako
Ježíš, tak i my nemáme stavět samotu proti lásce k bližnímu nebo
naopak láskou k bližnímu vylučovat potřebu samoty, nýbrž obojí,
samotu a lásku k bližnímu podobně jako lásku k bližnímu a lásku k
Bohu nebo zaujatost věčným cílem stavět vedle sebe, snažit se o
maximální soulad mezi nimi a vidět v nesouladu mezi nimi jeden
ze základních nedostatků, jímž se způsobuje zbytečné utrpení a
zdržování na cestě. Podobně lásku srdcem nemůžeme stavět proti
lásce duší, myslí a silou, nýbrž musíme dbát o jejich soulad.
Nemůžeme např. považovat nikdy stupeň lásky srdcem za
překonaný a nežádoucí na vyšším stupni. Jenomže platí, že láska
srdcem a duší je více než láska srdcem; láska srdcem, duší, myslí
a silou je láska nejúplnější. A o tomto postupném dosahování
úplnosti lásky si nyní promluvíme.

Při výkladu těchto stupňů mějme na mysli stěžejní zásady
cesty, kterou hlásal Ježíš. Škoda, že způsob, jakým se v kterékoliv
knize musí ubírat výklad, je postupné osvětlování předmětu
výkladu ze všech stran. A to je právě pohled, který jen zdaleka
může vystihnout pravdu, o níž se nám právě zde jedná, pravdu
všeobsáhlou, která zaujímá pochopení všeho najednou a vcelku,
ovšem nikoliv ve formě pouhého skladu (syntéz) částí pravdy
dohromady, nýbrž souvztažnost všeho se vším, a to v příslušné
kvalitě a množství. Nyní např. bychom už měli mít zvládnuto
pochopení požadavku "zapři sama sebe" a pak "kdo ztratí svůj
život pro mne, nalezne jej; kdo jej hledá, ztratí jej."
Obě poučky mějte na mysli při výkladu lásky aspoň tak, jak
jim rozumíte. V kontextu si ji budeme muset beztak předem aspoň
běžně vysvětlit, aby řeč o lásce nebyla příliš tvrdá. Divili byste se,
proč požaduji, odvolávaje se na Krista, váš život, když mířím k
lásce, která všemu život dává, a to zdarma, bez nároků na
odměnu.
Už jsme se zastavili u takového pěkného modelu života
směřujícího za stále vyšším pochopením a konáním lásky, - u
života sv. Martina. Ježíš řekl, že nikdo nemůže dát více než svůj
život, a sám ukázal, že ho dal. My ho máme následovat. V čem? V
jeho lásce. Všimněme si znovu sv. Martina. Napřed dal půlku
svého pláště. To je, prosím, jen symbol jeho lásky. Začal tehdy
milovat bližního jako sebe a protože v té době nebyl ještě
křesťanem, miloval z vnitřní potřeby. To už je velmi značný stupeň
lásky. Je zřejmé, že byl založením velmi dobrého srdce a v dětství
konal skutky lásky, nebo byl k nim svým okolím, hlavně rodiči,
veden.
Tam v Alpách dal svůj život, odevzdal ho dokonale Bohu. To
je jeden z hlavních znaků vyšších stupňů lásky, o nichž chceme
mluvit. Nemyslete, že je to něco tak vznešeného, že byste toho
nebyli schopni. Vezměme nějaký příklad ze života. Zakládají se
vesničky SOS pro opuštěné děti, aby se jim dostalo nejen
rozumové, ale i citové výchovy. Jsou lidé, kteří by byli ochotni přispět na tuto akci, ba považují to za svou povinnost, ale kdyby i
mohli, nehnuli by ani prstem láskyplným obětováním se takovým
dětem. K aktivní spolupráci bychom je nepřinutili. Vím, že není
třeba, aby všichni pracovali na vesničkách SOS. Ukazuji jen příkladem stupeň skutečné lásky. Ježíš řekl totéž v podobenství o Samaritánu, který ošetřil svého nepřítele. Chtěl jsem jen dojít k
závěru, že kdo je schopen obětovat svůj život pro bližního, např.
tím, že se mu věnuje, jestliže on toho potřebuje, ten zaručeně

dokáže milovat duší, myslí i veškerou silou i Boha, nebo nevěří-li v
něj, myšlenku na věčný život pro všechny.
Většina lidí si myslí, že Boha nelze definovat. Mýlí se. Lze
ho definovat tisícerými způsoby. Ježíš jej např. definoval bližním,
který potřebuje naší pomoci, neboť řekl, že cokoliv jsme učinili pro
takového bližního, pro Boha jsme učinili. O Bohu máme proto tak
matné představy, že se neporadíme s lidmi, kteří zažili jeho
přítomnost, nýbrž s filosofy, kteří nikdy o něm nedokáží říci více
než, že je buď transcendentální nebo imanentní a proto smyslově
nepostřehnutelný. A co nám říkají tito lidé, kteří zažili existenci
Boha? Především si dovoluji vyloučit z řady těch, kteří se setkali s
Bohem, ty, kterým se nějak smyslově zjevil, např. v podobě Krista.
Sv. Jan, apoštol Páně dobře věděl, že Boha nelze spatřit. Vylučuji
také všechny ostatní, kteří jinými smysly vnímali Boha. Ti se s
Bohem nesetkali. Smysly nelze Boha poznat. Pak se počet těch,
kteří se setkali s Bohem značně ztenčí. A budou vždy mezi ně
patřit stejnou měrou věřící jako nevěřící. Některé tyto zkušenosti
popsal Martin Buber. Mířím svým výkladem jinam, ke zdůvodnění
lásky duší, myslí a silou.
Všechny tyto zkušenosti, ať se odehrávaly kdekoliv a
kdykoliv, bez vlivu jedněch na druhé mají několik styčných bodů,
podle nichž se pozná, že šlo o pravé setkání.
Vyplynuly z intenzivního upnutí mysli na problém věčného
života, a to nejroztodivněji rozličnými způsoby. Nejběžnější ze
všech vstupů do věčnosti, a tak musíme definovat setkání s
Bohem, je vrcholné nebezpečí života, třeba jen okamžik trvající,
ale použité tak, že ohrožený bez rezerv, bez nároků a bez slibů,
co učiní, bude-li ponechán naživu, odevzdá "svůj" život věčnosti.
Akt ten odpovídá posledním slovům Ježíšovým na kříži: "Otče, do
tvých rukou odevzdávám svého ducha!" (Luk. XXIII, 46).
Málokdo domýšlí tato závažná slova. Ježíš nabývá vědomě
synovství Boží při křtu v Jordáně a vědomě je odevzdává Otci zpět
na kříži. Od té chvíle není menší než Otec, jak se o sobě vyjádřil
předtím. Tak velká je odevzdanost lásky. Aby vám tato odevzdanost dostatečně vynikla a byla zřejmou, připomeňme si,
jakými zkouškami musel Ježíš projít od zrady svých učedníků až
na kříž. Tak ctil vůli Boží-Otcovu, tak miloval lidi.
To vše byste mohli považovat za velmi opotřebované fráze,
kdyby v těch všech událostech nebyl skryt model naší vlastní
odevzdanosti, jakou my máme projevit v lásce duší, myslí a silou.
Z Ježíšova příkladu tedy především víme, že tak vysoko se
stoupá po žebříku lásky, jak dokonale se vnitřně umírá. Jedno bez

druhého není možné. Proto se mi tak těžko mluví o lásce těchto
stupňů. Běžně si každý představuje pod láskou blažený stav, ale
ten musí být vykoupen, ale nejen to. Jakmile se zamění
prostředek za cíl, ustrne se na určitém stupni. Připomeňme si jak
učedníci Ježíšovi měli sklon zaměňovat prostředek za cíl. Snad
stačí uvést symboly a vy jim budete už rozumět. Při proměnění
Ježíšově na hoře Tabor chtěli tři tomu přítomní učedníci zůstat na
trvalo na hoře. Zalíbilo se jim v blaženosti, kterou zažívali. Nebo
když jim Ježíš řekl, že se s nimi musí rozloučit a že dosavadní
forma poučení a vedení, jaké se jim od něho dostalo, je nadále
nedostačující, byli velmi zklamáni a pro nepochopení dalšího
vývoje se rozprchli. Tehdy se situace podobala úplnému debaklu,
úplnému ztroskotání Ježíšovy snahy. Na cestě lásky je velmi
lákavé zůstat stát na kterémkoliv stupni. Zastavení však znamená
konec díla. Každý stupeň lásky přináší tak ohromující důkazy, že
pokud se z těch darů člověk nepřestane těšit, nikdo ho
nepřesvědčí, že má jít dál.
Je jen jedno zaručené měřítko toho, kde se nacházíme a
zda máme jít ještě dále, a tím je stupeň vlastního vnitřního umrtvení.
Nepřeháním, řeknu-li, že vůbec není zapotřebí se obávat
naznačených výšek a stupňů lásky. Ty lze bezpečně dosáhnout
postupně, jestliže se člověk nespokojí s dosaženým stupněm. A v
této spokojenosti je největší překážka a nebezpečí, a to proto, že
síla lásky je závislá na síle sebezáporu, a ten je stále nepříjemnější. Ježíš se v zahradě Getsemanské krví potil. Na kůži zažíval
úplnou opuštěnost, ačkoliv předtím řekl apoštolům "Já a Otec jedno jsme." I k takovým výšinám vede láska.
Osvědčili jste velkou trpělivost, když jste můj těžce se
rozbíhající výklad sledovali až sem. Kdybych byl toto nepředeslal,
podezřívali byste mně, že jsem vám špatně radil, až byste
nedosahovali nic z toho, o čem je tu řeč. Zatím však by bylo
zapotřebí, abyste zároveň četli další kapitolu "zapři sama sebe",
máte-li mít zcela jasno o tom, co teď napíši. Musel jsem tedy něco
z následující kapitoly předeslat. Nyní víte aspoň, jakou cenu je
třeba zaplatit, aby se dosáhlo vyšších stupňů lásky.
K lásce srdcem někdy stačí citové založení a kus dobré
vůle. K dalším stupňům by tohle nestačilo. Právem lze říci, že
vyšší stupně lásky jsou otázkou nikoliv citu ale vůle. Nestačí však
prokázat kus dobré vůle a dát se na kus cesty. Nýbrž je třeba
vložit do díla vůli celou. Tím, že tyto další stupně nejsou jen
záležitostí citu, který jednou je, po druhé ho nelze vzbudit, nýbrž

záležitostí duše, mysli a vůle, které tu jsou, pokud člověk je živ,
stále k dispozici, jsou tyto stupně dosažitelné pro každého
normálního, dospělého člověka. Ba jsou dosažitelné i pro ty, kteří
nedokáží vznítit svůj cit jako citově založení lidé. U takových, jak
oni si říkají, tvrdých lidí se pravý cit dostavuje až později, když se
naučí vládnout myslí a vůlí.
Na vyšších stupních jde především o zvládnutí duše, mysli
a vůle. Jakým způsobem, to mistrně napovídá Ježíš, když praví:
"Veškerou duší, veškerou myslí a veškerou vůlí." Odtud všechna
jeho ponaučení, jako nesedejte na dvou židlích, nelze dvěma
pánům sloužit, následuj mne a zanech všeho ostatního atd.
Bohužel, my nevíme, co to znamená veškerou duší, myslí a
vůlí, protože neznáme celou svou duši, neumíme proniknout do
nejtajnějších záhybů mysli a do krajních možností vůle; zkrátka
neznáme sami sebe, a to je špatné. Musíme se smířit s tím, že
vždycky, když se budeme domnívat, že jsme byli zaujati celou
duší, myslí a vůlí, za čas dojdeme k poznání, že ve skutečnosti
jsme byli zaujati jen částí duše, mysli a vůle. Při takovém objevu
však učiníme vždycky, a někdy už před ním, zjištění, že jsme
přesto pokročili kupředu. Ten pokrok by se dal definovat jako
hlubší sebepoznání, takže příště, abych tak řekl, můžeme více
vložit do hry. Tímto způsobem, neochabneme-li v bdělosti,
bezpečně stoupáme po stupních lásky ruku v ruce se
sebepoznáním. Všechno totiž se dovršuje dokonalým
sebepoznáním a dokonalou láskou.
Vrcholem sebepoznání je, že já nejsem tím, za koho jsem
se dosud považoval, nýbrž nesmrtelná podstata. Pak se stanu
svědkem největšího zázraku všech dob. Vložil jsem do hry pouhý
malý, nepatrný ale vědomím nadaný nástroj tohoto nesmrtelného
já, a tímto nepatrným klíčem jsem otevřel tak nesmírný poklad.
Každý z nás máme v ruce malý a dostačující klíč k velké
pokladnici. Nemusíme se obávat předem toho nepoměru mezi
velikostí oběti a vznešeností odplaty. Nemůžeme přece dát více
než co máme k dispozici, ale to musíme dát celé. Víte, jak ti
manželé, kteří slíbili dát všechen svůj majetek sv. Petru, aby s ním
mohl vládnout ve prospěch celku, avšak malou jeho část si
ponechali, padli mrtvi k zemi. Tak se stane každému, kdo nevloží
do hry vše, o čem ví, že tím disponuje. Postupně se dovídá o
mnohém jiném, co má k dispozici a dostává mnoho nového. To
všechno musí odevzdat. Vizte příklad Ježíšův. Jak odevzdal své
nadpřirozené schopnosti a nesestoupil z kříže, jak odevzdal
nakonec i svou matku učedníkovi Janovi a utvořil nové okruhy
mimo sebe. Symbolem těchto nových okruhů, ze kterých on už

vyšel, byl jeho odkaz matce, když ukázal na Jana: "Hle, syn tvůj" a
na matku" "Hle, matka tvá." Nechť vám nezůstane skryto, že se
nám za vzor vymaňoval z těchto okruhů, do nichž je člověk
zapleten, už dávno před svou smrtí. První zmínka je z jeho 12 let,
kdy o sobě řekl, že musí být v tom, co je jeho Otce, další, kromě
jiných, když řekl, že ptáci mají svá hnízda a zvířata svá doupata,
ale syn člověka nemá kam by hlavy sklonil. A teď už víte, že toto
nebyl poslední stupeň odpoutanosti.
Znovu upozorňuji, že bychom sebe jen klamali, kdybychom
utekli z domovů a opustili své rodiny, povolání a přátele, domnívajíce se, že jsme se odpoutali. To jsme neudělali nic více, než že
jsme utekli odtamtud, kde se máme osvědčit jako milující. Jak
může milující projevit svou lásku a přesvědčit se o ní, nemá-li
možnost ji někomu prokázat. Zpočátku přece nepoznáváme
nikoho jiného než bližního. Kdybychom od něho utíkali, zříkali
bychom se pokroku v lásce.
Vrcholem lásky je, že miluji tak jako Otec, jako ono věčné
Já, které je mně otcem mého malého já, které jsem dosud
považoval za sebe celého. Zpočátku i při tak obrovském
sebepoznání, máme k této lásce výhrady. První zachovaný
záznam o těchto výhradách máme ve Skutcích apoštolských, když
sv. Petr se podivuje tomu, jak je možné, že Duch sv. sestupuje v
takovém množství na pohany, a tudíž má Petra k tomu, aby je křtil.
Sv. Pavel byl tehdy poučenější, neboť měl za sebou svůj odpor
vůči Kristu a byl při něm Kristem překonán. Nepotřeboval být
překonán podruhé. Tak mocný duch překoná člověka zajednou, až
je k tomu člověk dosti silen. Dříve to z velké lásky k němu neučiní.
Milovat můžeme jen tím, čím dokážeme vládnout, o čem
víme, že to máme k dispozici. Čili míra lásky např. duší není dána
jen sebeovládáním, nýbrž i sebepoznáním. Jak poznávám svou
duši? Poznávám ji jako individualitu, která se více či méně
ztotožňuje s tělem, v němž se projevuje. Nejcharakterističtější je,
že na otázku, kdo jsi ty, odpovídáme jménem a příjmením a
ukazujeme nebo myslíme na své tělo. Z tohoto vulgárního pojetí
základny duše musíme vycházet i ve své lásce. Ježíšovo jednání
s lidmi se dá nejlépe charakterisovat tím, že si šel pro člověka
tam, kde byl. A nám musí jít také o to, aby si pro nás přišel tam
kde jsme, respektive tam, kam jsme ochotni a schopni dojít bez
ohlížení. Nuže, pak jsme vybaveni přerůznými lidskými
schopnostmi, neschopnostmi, ctnostmi a nectnostmi, a tohle
všechno dohromady bychom mohli nazvat vlastnostmi duše. My
vlastně svou duši nepoznáváme jinak než v jejich vlastnostech.

Milovat Boha veškerou duší, pak nemůže znamenat nic
jiného než milovat jej všemi vlastnostmi, které máme a jimiž jsme
schopni milovat. Kromě citem, o němž už byla řeč, a který je
spojkou mezi prvními a dalšími stupni, můžeme milovat tím, co
máme právě po ruce, tím, co je v nás právě v činnosti.
Jistě vám při četbě Nového zákona neuniklo, že Ježíš se
také několikrát pohněval nebo zarmoutil. To jsou pro nás, kteří
chápeme jeho život symbolicky, významné připomínky, čeho se
máme vyvarovat i v lásce.
Pohněvanost nebo smutek Ježíšův můžeme zhruba rozdělit
podle dvou hlavních příčin:
1. Vymítal kupce a penězoměnce z chrámu. Sv. Jan nám ve
svém evangeliu prozrazuje, že Ježíš ukázal na tentýž chrám, ze
kterého vyháněl kupce, a byl to chrám jeruzalémský, jeden z
tehdejších sedmi divů světa, a pravil o něm: "Zbořte tento chrám a
já jej ve třech dnech postavím." Jan prozrazuje, že chrámem
myslel své lidské tělo. Můžeme dodati, že pro nás chrámem je
vůbec naše lidské tělo. My víme, že jeruzalémský chrám byl
stavěn desítky let, a to nejvíce pohoršovalo Židy, kteří té řeči
naslouchali, že Ježíš chce za tři dni postavit něco, co celý národ
(rozuměj všechny vlastnosti člověka) budoval celý lidský věk.
Napadá vám, že také my se staráme a dotváříme po celý život své
tělo stravou, pitím, dýcháním a způsobem života. Symbol
jeruzalémského chrámu je výstižný i po mnoha jiných stránkách.
Např. v tomto obrovském masivu budov se nacházela i svatyně,
kde byla uložena archa úmluv, k níž běžný člověk neměl přístup.
Nenapovídá se nám tu, že také lidské tělo je nositelem
svatostánku, věčné jiskry, ke které běžný člověk nemá přístup?
Sv. Pavel je si této skutečnosti dobře vědom, když praví:
"Nevíte, že jste chrám Boží a Duch Boží přebývá ve vás.
Kdo by zničil chrám Boží, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je
svatý." (I. Kor. III, 16-17).
Tato spojitost je po mnoha stránkách velmi významná.
Člověk, aniž to ví, má v podobě a životě svého těla a ovšem ve
své duši, tedy - i duševních vlastnostech nejen příklad
pozemského života, ale i věčného života. Skrze své tělo a skrze
svou duši může vstoupit do věčného života. Jiné brány do věčnosti
pro něho není. Ježíš za všech okolností podává klíč k této bráně a
tedy do věčnosti. A jak vidíme z uvedeného citátu ze sv. Pavla,
učedníci jej v tom následovali. My jsme si už měli příležitost o
tomto klíči promluvit a definovali jsme si ho zatím jako aktivní

pasivitu. Nyní si pochopení tohoto klíče přiblížíme pomocí lásky,
kterou se nejsnáze otevírá, jsou-li splněny podmínky č. 1 a č. 2, o
kterých bude řeč.
Nyní mluvíme o podmínce pasivní, učíme se, čeho se vystříhat, aby se dostavilo poznání věčnosti. Později pod podmínkou č.
2 si promluvíme o aktivní podmínce poznání.
Holý, obecně platný základ pasivní podmínky, na němž
potom Ježíš staví další poučky a podrobnosti, zní takto:
"Ježíš vstoupil do chrámu a vyháněl všechny kupující a
prodávající v chrámě, zpřevracel stoly směnárníkům a sedadla
prodavačům holubů a řekl jim: "Psáno je: Můj dům má být domem
modlitby; vy jste však z něho udělali lupičský pelech." (Mat. XXI,
12-13).
Vykladači této pasáže Bible nám praví, že vlastní vnitřní
chrám jeruzalémský nemohl být dotčen prodavači, kteří se směli
zdržovat jen daleko od této nejvnitřnější svatyně, že tedy vlastně
Ježíš neměl právo se tolik rozčilovat a tak přísně odsuzovat. Vždyť
se tu prodávaly jen obětiny, které lidé přinášeli jako osobní oběť
Bohu, a pak se tu měnili peníze cizincům, nebo lidem zdaleka, aby
měli ten druh peněz, za který by si mohli koupit obětinu.
Tito vykladači mají pravdu, ale přesto rozhořčení Ježíšovo je
spravedlivé. Mluvil totiž nejenom k tehdejším lidem, ale ke všem
svým učedníkům, které měl tehdy a bude mít za tisíc, dva tisíce a
v dalších tisících let. A těm všem musel zdůraznit, jak mnoho
záleží na čistotě chrámu. Věděl, že po něm zůstane písemná
zpráva o jeho učení a že nejvíce se budou lidé pozastavovat nad
tím, že jeho láskyplné putování po Palestině s učedníky mělo tři
výjimky z lásky, jak se na první pohled zdá: toto vyhánění kupců z
chrámu (podmínka č. 1) a rozhořčení nad farizeji (podmínka č. 2)
a následky nepochopení podmínek č. 1 a 2 (vysušení fíku, předpověď zkázy Jeruzaléma; Ježíš: "Neplačte nade mnou, nýbrž nad
sebou a nad svými dětmi").
Vyhánění kupců z chrámu má kromě historického faktu
několik velmi závažných významů.
Především: "Můj dům má být domem modlitby" znamená,
že lidské nitro, a to nikoliv věčná jiskra uvnitř člověka, ta přece
nikdy nemůže být ničím dotčena, nýbrž nitro lidské duše má sloužit v nejširším slova smyslu modlitbě. Znalci správně tvrdí, že
uvnitř svatostánku nemohli přebývat kupci a penězoměnci, nýbrž
jen ve vnějších prostorách chrámových, a těmi je u lidského individua tzv. lidské nitro, považované za něco nedozírně hlubokého,

které však je oním nepravým středem chrámu, kam bohužel
mohou vstoupit kupci.
Jde o to, by tento nepravý střed byl zhodnocen člověkem
jako nepravý a na místo něho byl nalezen nový střed, věčný
svatostánek, střed věčného života, východisko jak do věčného
života, tak do pomíjejícího života. Nepravý střed, lidské nitro, o
němž všichni víme, nás zatím svazuje jen se vším pomíjivým, a to
proto, že je plno kupců a penězoměnců. Kdyby kupci a
penězoměnci odtamtud odešli, začalo by tíhnout k věčnému
středu člověka, a o to právě Ježíšovi šlo. Odjinud se nedá vejít do
věčného středu, do věčného života, než z lidského pomíjivého
nitra, které my zatím považujeme mylně za jediný pravý střed
lidské osobnosti. Lidské nitro je ten střed lidské duše, kde se
spřádají všechny myšlenky a kde vznikají záměry k činům. Tomu,
že se z tohoto lidského středu duše dá vejít do věčnosti, není
třeba věřit, stačí, jak navrhuje Ježíš, vyčistit své nitro a učinit z něj
dům modlitby (podmínka č. 1) a splnit podmínku č. 2, o níž bude
řeč později a člověk se přesvědčí, že smyslem lidského života je
právě to, co říká Ježíš. Lidský život má nekonečnou cenu
přechodného (přechodového) mostu do věčnosti. Této skutečnosti
nic neubírá na ceně fakt, že málokdo po tomto mostě přejde.
Jsme svědky téhož zjevu jako v ostatní přírodě. Plýtvá se semeny,
plýtvá se s příležitostmi pro další život. Rostlina vydá ze sebe
mnoho semen, aby aspoň jedno se někde ujalo. To odpovídá
výroku: "Mnoho povolaných, málo vyvolených."
Tedy nitro lidské duše, nikoliv nesmrtelné Já (svatostánek),
je zatím běžně u každého z nás lupičským pelechem. Proč Ježíš
volil citát tak tvrdý. Je-li tomu tak, že se prodávaly jen obětiny v
předchrámí, nestal se chrám samotný lupičským pelechem. Toto
strohé odsouzení nepatrného obchodování je prostě velkou, velmi
důležitou výjimkou v jednání Ježíšově. Chtěl, abychom
nepodceňovali drobné obchodování ve své duši, ve své mysli, jako
něco bezvýznamného. Vždyť jinde za pouhou přezdívku učiněnou
někomu vyhrožoval soudem. Z toho můžeme usoudit, že právě
myšlenkový svět, a především ten, který se nám jeví jako
bezhříšný a pro náš vývoj nerozhodující, je činitelem, který
rozhoduje o celé naší budoucnosti až za hranice lidského života.
Proto v očích Ježíšových drobné kupčení je lupičstvím. Olupujeme
se jím o věčný život, který patří věčnosti. Omlouvá nás jedině to,
že si neuvědomujeme, co pášeme, že jsme lupiči. Tohle si
musíme podrobněji vysvětlit.
Mezi křesťany panuje zcela mylný názor, že stačí žít
ctnostně, má-li se splnit vše, co od nich Ježíš požaduje. Nic

nepomůže, důrazné upozornění Ježíšovo, dané bohatému
mladíku, že něco takového nestačí. Nestačí především proto, že
takové počínání není následování Ježíše Krista, který zemřel na
kříži a vstal z mrtvých. Takové počínání není ničím jiným a ničím
více než obchodováním, často aniž si je toho člověk vědom. Jen
považte! Člověku nejde o ctnost jako takovou, ale o věčný život za
ctnost. Něco za něco. Je to vysoce nemorální jednání, i když je
vyšperkováno ctnostmi, někdy až příliš okázalými. Lidské nitro,
lidská duše, lidské tělo, tj. chrám Boží, jak je nazývá sv. Pavel,
nesmí být předmětem smlouvání o tom, co za to, nýbrž domem
modlitby. Také modlitba ovšem nesmí mít povahu smlouvání. O
tom jsme si už dosti řekli při výkladu Otčenáše. Ježíš radikálně
zastává ten druh vyčištění lidského nitra, jehož výsledkem je, že
člověk jde za Kristem bez ohlédnutí zpět, a to i v tom smyslu, že
se neohlíží, co mu to pozemsky vynese. Víme dobře, jakým
způsobem k sobě povolával své učedníky. Všechno, tj. dosavadní
způsob života, měli naráz opustit, a nahradit novým způsobem,
vědomou závislostí na věčném životě. To je pravý znak lásky
celou duší a myslí. Bylo by však chybné, kdybychom si tuto
závislost vykládali jako nečinnost. Ostatně splnění podmínky č. 1
je bezvýznamné, není-li splněna podmínka č. 2.
Tuto podmínku formuloval na několika místech, např.
hrozbou farizeům:
Běda vám, vykladatelé Písma a pokrytečtí farizeové!
Očišťujete vnějšek poháru a mísy, ale uvnitř jsou plné loupeže a
nezdrženlivosti. Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek poháru, aby i
vnějšek byl čistý. Běda vám, vykladatelé Písma a pokrytečtí
farizeové! Podobáte se obíleným hrobům, které se zvenčí zdají
lidem nádherné, ale uvnitř jsou plny kostí mrtvých a všeliké
nečistoty. Tak i vy se jevíte navenek spravedlivými, ale uvnitř jste
plni pokrytectví a nepravostí." (Mat. XXIII, 25-28)
Až sem se citát kryje s první podmínkou, ale teď: "Běda
vám, znalci Zákona, že jste vzali klíč poznání: sami jste nevešli, a
zabránili jste těm, kteří vcházejí." (Luk. XI, 52)
Podobně Ježíš zlořečil fíku, okolo něhož šel, když nenesl
ovoce. Vysušil ho, stáhl z něho životní sílu.
Ježíš vlastně říká, že nestačí být ctnostný jen povrchně,
tvářit se jako ctnostný, a ve své mysli nechat bujet myšlenky, které
nemají nic společného se způsobem jeho života. Také nestačí
vědět, co vede k věčnému životu - tento klíč farizejové znali nýbrž je třeba se podle svého vědění zařídit, sám vejít do věčného
života, a jiným nezabraňovat, aby vešli.

Ježíš svým hněvem zdůrazňuje nebezpečí takového rozporu
pro člověka, který v něm žije. Říká, že je mu běda. Víme ze
zkušenosti z tohoto 20. století, kdy mnoho lidí, více než v
předešlých stoletích, právě u nás mělo příležitost seznámit se s
principy vstupu do věčného života, jak se na nich mstila tato
znalost, se kterou si byli ochotni jen pohrávat, nebo se s ní
ukazovat jako nový, vyšší druh lidí. Začalo je stíhat neštěstí za
neštěstím. Proto mohl Ježíš předpovídat zkázu Jeruzaléma, který
se nechopil příležitosti jež se mu naskytovala. Věděl, že
nezůstane z něho ani kámen na kameni. Nauka je velkým
požehnáním, největším, jaké na světě může člověk mít, pro
všechny, kdo se této nabízené pomocné ruky chopí, ale je
největším prokletím pro všechny, kdo poznali správnost tohoto
učení, pochopili, co mají dělat a jak mají myslet, avšak nevyužili
nabízené příležitosti. To platí v každé podobné nauce, která
poskytuje návod jak za jediný lidský život vstoupit do nadvědomí,
a tam poznat svou věčnou podstatu. Také v tomto smyslu přináší
Ježíš na zemi meč a nikoliv mír.
Proč je tomu tak? Odpověděl bych rád trochu ze široka, aby
mi bylo dobře rozumět. Antropologové tvrdí, že člověk i opice měli
stejného předka, který nebyl ani dnešní opicí, ani dnešním
člověkem. Považuji tuto myšlenku za velmi duchaplnou. Žádný
druh živého tvora nemá na světě definitivně zajištěnu existenci
svého druhu. Nižší živočichové mizí, jakmile dohráli svou úlohu ve
vývoji tvorstva. Prapředek člověka a opice zřejmě však nebyl
zatím takovým tvorem, který by dohrál svou úlohu ve vývoji
tvorstva. Ocitl se však tak daleko ve svém vlastním vývoji, že byl
postaven před rozhodnutí jít dál nebo zmizet, ztratit smysl
existence. Alegoricky se o tomto kritickém bodě velmi pěkně
vypráví v Genezi při pádu z ráje. Škoda, že se tomu nerozumí.
Mnoho by se pochopilo, co je nám nyní temné. Pochopili bychom
však, že my se také nyní blížíme k obdobné krizi, kdy člověk se
dostal ve vývoji tak daleko, že se bude muset rozhodnout, buď jít
vědomě za věčným životem, nebo, jak už se zřejmě stalo jednou,
zmizet jako člověk na dnešní úrovni. Nelekejte se, k takovému
soudu v celosvětovém měřítku dochází velmi pomalu. Židovský
národ tento soud jaksi experimentálně, tedy bez následků, které
potkaly našeho prapředka, zažil v době Kristově. Po staletí se v
něm připravoval příchod Mesiáše, tj. někoho, kdo by národu
ukázal přímou, úzkou cestu do věčnosti. Úzkou proto, že na ní
není dovoleno volně odbočovat. Na obou stranách jsou propasti.
Ze židovského národa jen málo jedinců se chopilo této příležitosti,
ostatní upadli do zajetí těch, kteří se jistě nedostali na jejich
duchovní výši, a tudíž byli bez viny, jež už lpěla na Židech. Z

následků, které Židé zažívali a zažívají, umíme si představit, že
nešlo o pád z takové výše, z jaké kdysi dávno, pro nás v
předhistorické době spadlo tvorstvo reprezentované společným
prapředkem dnešních lidí a dnešních opic. Zatímco pro opice je
soud na statisíce let vyřízen, vracejí se do ráje, kde se od nich
nechce rychlý vývoj, člověk začíná od piky jaksi znovu se šplhat
nahoru a je také odsouzen k tisíciletému vývoji než se ocitne v
obdobné kritické situaci člověka, kterého Ježíš v symbolech svého
života předvídal. Byli to jeho učedníci, od nichž chtěl okamžité
rozhodnutí změnit dosavadní způsob života nebo bude pozdě.
Sám jsem se ocitl v tomto bodě kritickém ve svých
sedmnácti letech, a proto mám právo o něm mluvit a vykládat
učení Ježíšovo z pozice jeho učedníka, zda hodného či
nehodného, zda užitečného či neužitečného, budete muset poznat
sami na sobě!
A nyní se dá odpovědět už krátce na otázku, proč Ježíšovo
učení přináší tak velké nebezpečí a jakého druhu pro ty, kteří je
poznají, kteří mu porozumí a nechopí se ho. Zmocníme-li se
nějakého vědění duchovního rázu rozumem, teoreticky, ale
neuskutečníme-li je, způsobili jsme v sobě nerovnováhu mezi
věděním a poznáváním toho, o čem jsme se dověděli. Tuto
nerovnováhu označuje Ježíš svým hněvem a věštbou pádu
Jeruzaléma za největší a nejtragičtější nerovnováhu, jaká je u
člověka možná. Budeme se muset na závěr tohoto díla znovu
chopit celé historie Ježíšova života, neboť v něm je právě tou
historií označeno, jak na různých stupních vývoje dochází nebo
hrozí dojít k novým krizím z nerovnováhy, z jednostrannosti a
neharmonického rozvoje člověka. Povoláním učedníků teprve
začala vyšší škola života.
Středověcí mystikové, kteří mířili ke spojení s Bohem v lásce, jsou nám, kromě jejich hrdinného boje, příkladem zbytečného
utrpení, které se dostavovalo zákonitě a mělo zdánlivě zevní příčiny, o kterých nikdo nepochyboval, ani oni sami, že jsou nezaviněné. Tehdy pochopili správně, že utrpení je nutné, a proto jej
snášeli s bezpříkladnou odevzdaností. Nevěděli však, proč je nutné. Nejvýznamnější představitelka těchto hrdinů lásky byla např.
sv. Terezie z Avily. Ta, jako mnozí lidé, se smířila s tím, že velké
utrpení je skvělá příležitost dokázat lásku. Ve skutečnosti utrpení
je krajní pomocnou rukou podávanou všem, kteří nedokáží
harmonicky celou duší a myslí milovat. Tento druh lásky totiž
představuje lásku celobytostnou. Tehdejší lidé, právě jako Ježíšovi
učedníci před přijetím Ducha svatého, nevěděli, co se pod tím
myslí a čeho je k tomu zapotřebí. Sv. Terezie byla zoufalá z toho,

že pořád nedokáže vnitřně zemřít. Byla ochotna všechno vložit do
hry, všeho se vzdát, ale musela jen konstatovat, že už nemá, co
by dala. Byla to zoufalá situace, která trvala velmi dlouho, ale
neměla konce, nikdy se vnitřní smrt nedostavovala. Sv. Terezie
netvořila výjimku, ba naopak, její případ nakonec vyústil v
dokonalou vnitřní smrt. Byli však jiní, kteří umírali celý život, a
stigmata, která nosili, byla důkazem toho, že smrt u nich
pokračuje, ale někde vázne, nemůže se dokončit. Aby vydrželi tak
velké utrpení, představovali si Ježíše Krista jako věčného trpitele
za naše hříchy, a přidávali se k jeho utrpení. Přiznáváme, že v
tomto postoji byly prvky správného řešení, ale stejně dobře
kupodivu postupoval ten, kdo si ho představoval jako vítěze nad
hříchem bez utrpení, nebo dokonce jako malé milostné dítě. V takovýchto případech se kupodivu utrpení těch, kteří šli za Ježíšem
trpitelem, nedostavovalo.
Nejdále ze všech těch trpitelů postoupil na cestě lásky páter
Pius, který žil do roku 1968 v Itálii v San Giovanni Rotondo. Byl to
velký divotvůrce, ale především hrdinně milující člověk. Svou
láskou obrátil na správnou cestu nesčetné hříšníky. Umíral za
hříšníky od mládí a vykupoval svým utrpením jejich špatnosti,
dodával jim sílu překonat sama sebe. Vždycky, když se blížil velký
hříšník, jeho utrpení se zvětšovalo. Jakmile dotyčnému hříšníkovi
pomohl, jeho utrpení se zmenšilo. Protože však bral na sebe tíhu
dalších a dalších pochybených životů lidí, jeho utrpení nikdy
neskončilo, stále za ně umíral. Nechci nijak snižovat jeho
vznešenou lásku k bližnímu, která asi dostoupila svého lidsky
možného vrcholu, jakého je člověk schopen. Za těmito krásnými
činy však stála nerovnováha v myšlení. Člověk, jako on, který znal
nejtajnější pohnutky lidí, kteří se mu svěřovali, ustrnul na stupni
myšlení, který byl dosažen ve středověku. Stojí za to, zabývat se
jeho způsobem myšlení, především jeho chápáním Ježíšova
utrpení. (Přeložil jsem je do češtiny a mám je k dispozici. Do
rámce tohoto spisu však nemůže být vtěleno. Odkazuji na svůj komentář k myšlení Pia, dále na komentář ke křížové cestě sv.
Tomáše Akvinského. Nebudu zde ty argumenty opakovat).
Má-li se milovat celou myslí, musí být také mysl poučena o
tom, jak má myslet. Jde o poučení jiného druhu než rozumové.
Připomeňme si znovu Ježíšovu připomínku: "Dokud nebudete jako
jedno z maličkých těchto (rozuměj jako dítě), nevejdete do království Božího." Středověcí mystikové měli středověkou poučenost
o Kristu. Také my se snažíme o nabytí novodobé širší a méně
dogmatické poučenosti, avšak dítě nic z toho nemá. Je třeba
právě tak se dát vést poučeností (proto Ježíš poučoval své

učedníky), jako je třeba umět se jí v pravý okamžik vzdát.
Pohleďme na dítě, kdy ztrácí soudnost. Kdykoliv se dává důvěřivě
vést matkou. Tehdy také končí jeho dětské utrpení a jeho dětský
pláč. To je velmi poučné pro všechny, kteří si myslí, že musí trpět,
protože milují. Trpí, ne proto, že milují, ale proto, že nejsou jako
děti. Jistě jsou před tváří věčnosti dokonale omluveni, protože
jednají v dobré vůli. Tato velkolepá nevěrnost trpících však není
příkladná. Ne proto, že bychom se měli bát utrpení, ale proto, že
ono nepatří tam, kde se člověk dá vést Ježíšem. Když se Ježíš
ptal, zdali jim něco chybělo, dokud s ním chodili, museli přiznat, že
vůbec nic. On se postaral za ně o všechno. Mluvil pravdu, když
řekl: "Hledejte především království Boží a vše ostatní vám bude
přidáno". Bezpečnost dítěte v rukou matčiných, bezpečnost
učedníků pod vedením Ježíšovým, je znakem správně prováděné
cesty lásky, je kontrolním vodítkem, že jednáme a myslíme
správně. Mějme však také na mysli, že učedníci sice tři roky
chodili bezpečně s Ježíšem, ale pak vešli do období velkého
utrpení. Je však rozdíl mezi utrpením, které zažívali nevědouce
proč, a to trvalo krátce od smrti Ježíše do seslání Ducha svatého,
s utrpením, které na sebe brali z lásky k bližním dobrovolně, tak
jednal i páter Pio.
Po této úvaze docházíme k jednoznačnému závěru, že stav
bez utrpení je způsoben stavem mysli. Poučné je zvláště, v jakém
stavu je mysl dítěte, když se chopí matčiny ruky, protože předtím
trpělo a plakalo. Jeho mysl je ve stavu klidu, ono nepřemýšlí,
odevzdává se do ochrany matčiny. Také láska myslí je uložení
celé mysli ve věčnosti, v Bohu. Jak se to dá provést?
Znovu se podívejme na dítě, které plakalo, ale přestalo,
když se chopilo matky. Přestalo rozebírat situaci, ve které se ocitlo
než začalo plakat. Nenapadá vám aktuálnost Ježíšova doporučení: "Nestarejte se!"? Jenže být v rukou věčnosti je něco jiného
než být v rukou matčiných. Ježíš nás však významně má k napodobování dítěte. Jednejme jako dítě. Jednejme a mysleme, jako
bychom byli v rukou věčnosti, v rukou nejlaskavější matky nebo
otce. Budeme-li tak jednat, zpětně, a to okamžitě, tak si ověříme,
že co jsme si představovali, se stalo skutečností. Situace se pro
nás rázem změnila a nebezpečí, které jsme zakoušeli, pominulo.
Vzpomeňte na Zlatý klíč, jehož použití je jedním ze správných
začátků pravého stavu lásky celou myslí. Ale jen začátkem. Dokonalé odstoupení od těžkosti, kterou jsme předtím zažívali, je určitým druhem sebezáporu, který má však další stupně. Pravá
láska myslí se nedá vyjadřovat slovy, nýbrž jedině stavem mysli.

Slova, která bychom do tohoto stavu pronášeli, by nejenom tento
stav zrušila, ale způsobila nám návrat do utrpení.
Láska myslí je podobna stavu mysli dítěte, které se po utrpení chopilo matčiny ruky. Není charakterizováno žádnou konkrétní, slovy vyjadřitelnou myšlenkou. Je to stav odevzdanosti a důvěry. A co platí o stavu mysli při pouhém myšlení, totéž platí o
činech. I čin může být doprovázen obdobným stavem mysli, jestliže člověk opustil své malé já jako svůj pravý střed a našel si nový
věčný střed. Zprvu je těžší tento věčný střed najít v sobě než v
bližním. Bližní přece nejsem já sám. V čem mohu začít spatřovat
nástroj v rukou věčnosti. Ježíš nám poskytuje podrobné rady o
tom, jak si při tom počínat. Držme se pořád výtek Ježíšových
farizeům. Nebudu je zde doslova citovat, můžete si je najít v Bibli,
ale Ježíš vyčítá farizeům, že příliš okázale provádějí dobré skutky.
Radí naopak, abychom ctnosti konali ve skrytu, tak aby levice
nevěděla, co dělá pravice. O těch, kdo touží po chvále a dostávají
ji, řekl, že už vzali odplatu svou. Ti, kdo jednají správně, naopak
mají odměnu v nebi. Dosti jsme si už řekli o nebeském stavu,
abychom věděli, co tím chtěl Ježíš říci. Naučí-li se člověk
vykonávat dobré skutky s takovou samozřejmostí, bez vnitřní
diskuse, s jakou podává dítě ruku matce, ocitne se ve stavu nebe,
začne poznávat celý život, ovšem i sama sebe, jako nástroj v
rukou věčnosti. Je to obdobný stav jaký zažívá dítě, chopí-li se s
důvěrou matčiny ruky. Není to pro nás nic nového. Zvláště malé
dítě je odkázáno na schopnost napodobovací, na obdobné
jednání, na soustavu analogií, jímž se naučí, a do jaké míry se jim
naučí, do takové míry dospívá v "samostatného" člověka. Vidíme v
čem spočívá ta tzv. samostatnost dospělého člověka. Jeho
jednání je kombinací toho, čemu se naučil od okolí s tím, co mu
bylo vrozeno a čím se chtěl stát, čemu se naučil vlastně překonáváním toho, co pouze zdědil, případně i toho, k čemu má pouze
přirozené sklony, pokud tyto nejsou vyhovující. I toto "nové" a jiné,
co nevidí přímo ve svém okolí, nýbrž někde jinde, není nic nového,
nýbrž je napodobené odjinud, "z větší dálky", "od cizích". Toto cizí,
vzdálené, má-li být s úspěchem napodobeno a uskutečněno, je
třeba mu napřed přiblížit. Nejsnáze četbou, studiem, studijní
cestou apod. Tohoto všeho je třeba při pěstování a vzrůstu lásky
duší a myslí. Křesťané tomu říkají "pouť". A nejde jen o putování
pěšky odněkud někam, nýbrž o tu nejzávažnější pouť, ze svého
dosavadního nepravého středu, kterému říkám, a o kterém si
myslím: "To jsem já", k novému věčnému středu. Mysl putujícího
je obrácena k cíli pouti. Překonává překážky silou touhy dostat se
do poutního místa. Všimněte si, jak Ježíš už v mládí putoval o
svátcích s rodiči do Jeruzaléma. A víte, že člověku velmi pomůže

v jeho putování do věčnosti, naučí-li se napřed putovat za nějakým
vznešeným cílem pozemským? Církevní rok s ustavičnými
připomínkami na postupující události ze života Ježíše Krista, je
také takovou poutí ducha, která se dá provádět rok za rokem,
stále dokonaleji, až vyústí do poznání věčné skutečnosti. Ježíš
vlastně putoval 33 let po našem světě, aby nám ukázal, s jakou
trpělivostí je třeba sbírat síly a putovat za věčností. Stane-li se
celý život předmětem této pouti, můžeme mluvit o lásce veškerou
vůlí.
Bylo by dobře si uvědomit, že všechny projevy lásky mají
přinejmenším dvojí uplatnění. V lidském nitru, v duši, jaksi v
malém, a navenek, možno říci v širším okruhu, v širších vztazích.
Jedno se nedá oddělit od druhého, avšak toto třídění má poučný
smysl. Účinek jednání navenek se projevuje uvnitř duše, a naopak
i počínání v duši má vliv na zevní jednání. Člověk podle svého
založení, by měl mít buď hlavní základnu lásky v sobě, myslím ve
skrytém duševním dění nebo mimo sebe, nebo ještě lépe, měl by
přecházet plynule z jedné základny na druhou, aniž by v tom
pociťoval ujmu na hloubce své lásky. Zprvu si obyčejně volí jednu
ze základen a z té dobývá druhou, tj. pomocí ní se hledí usadit i
ve druhé. Tedy meditativní typ nikdy neustane na svém vnitřním
životě, u svých modliteb, činný typ nikdy jen u své činnosti. Obojí
se má stát stejně vyspělé. ("Modli se a pracuj!") Bylo by chybné
jen pracovat a nejít za Kristem. Ježíš tuto potřebu dvoustranného
počínání vystihl slov: "Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a
obtíženi jste, a já vás občerstvím."
V této kapitole byla nadhozena myšlenka, že pravá láska k
bližnímu není také možná bez lásky k Bohu, ačkoliv tuto myšlenku
Ježíš nevyslovil, nýbrž jen ustavičně realizoval, neprováděje nic
jiného než vůli Otcovu. Příklad Ježíšův vyplývající z jeho života je
stejně důležitý jako jeho poučky. Ba, je možno říci, že nikdo plně
nenásleduje Krista, kdo ho nenásleduje také podle příkladu jeho
života. I když si tuto poučku rozebereme podrobněji později v
kapitole "Já jsem cesta", už teď je nutno říci aspoň toto. Jak
můžeme následovat Ježíše v celém rozsahu jeho života, když on
znal vůli Otcovu a dělal zázraky? Ty zázraky necháme také na
pozdější dobu. Nás nyní zajímá, jak mohl tolik milovat Otce, že se
dal při plnění jeho vůle potupit a ukřižovat. On chtěl milovat Otce.
Už ve dvanácti letech řekl rodičům: "Zdali nevíte, že musím být v
tom, co je Otcovo" a tu jsem u jádra věci. Kdokoliv chce milovat
Boha a nepřestává si to přát, dostane se mu tohoto daru lásky.
Začne Boha milovat a jeho láska k Němu se bude stále
prohlubovat. Přesvědčí se však o něčem, co zde musí být

zaznamenáno, protože způsob lásky Boží je jiný než jak se
projevuje lidská láska. Bůh si přeje vstoupit do vědomí milujícího
člověka, to je společné všem milujícím. Ale je tu velký rozdíl ve
stupni vstupu milovaného do vědomí milujícího nebo chtějícího
milovat. Chce-li Bůh vstoupit do vědomí milujícího, kde nikdy
nebyl, nemůže to učinit jako jiný milující, že působí na smysly, city
a rozum milujícího. Toto se sice u Boží lásky také děje, ale není to
podstatný znak Boží lásky. Děje se to jen pro neschopnost
člověka plně a bezprostředně zažívat Boží lásku. Z téhož důvodu
dochází k utrpení podle známé lidové poučky: "Koho Pán Bůh
miluje, toho křížkem navštěvuje". Bůh může vstoupit do vědomí
člověka jen tehdy, je-li prázdné a přesto ve stavu vědomém a
nasměrovaném k Bohu. Proto pravým začátkem projevující se
lásky Boží je, že člověka vyprazdňuje a pokud člověk správně
pochopí, že jen proto, aby mohl být vědomě Bohem milován, je
zbytečné jak utrpení, tak i smyslové stavy. Ježíš ukázal toto
dokonalé vyprázdnění na kříži, kde se také plně vytavil Otcově
lásce. Řekl-li už před tím, že teprve pak, až bude povýšen,
rozuměj ukřižován, čili až se dokonale vyprázdní, potáhne k sobě
všechny, rozuměj, stoupne ještě účinnost jeho lásky k lidem.
Z těchto a jiných náznaků můžeme usuzovat, že opravdová
láska k bližnímu není možná bez lásky k Bohu. Láskou k bližnímu
se učíme vyprazdňovat, zapírat sama sebe, ve smyslu vystupovat
ze sebe, odstupovat od sebe. Učíme-li se však milovat Boha a
dáme-li se jeho projevy lásky poučit tak, jak bylo naznačeno,
daleko lépe budeme umět odstupovat od sebe, daleko nestranněji
budeme umět milovat bližního, nehledě na to, že naše láska bude
mnohem účinnější a moudřejší.
Říká-li Ježíš: "Jak můžeš milovat Boha, kterého nevidíš,
nemiluješ-li bližního, kterého vidíš", mluví k začátečníkům o lásce,
kteří se domnívají, že je těžké milovat Boha, protože ho nevidíme.
Boha nikdy nikdo neviděl, praví Jan, a kdyby ho viděl, není to
pravé vidění Boha. Boha je těžké milovat jen proto, že nevíme,
čím ho milovat, jak ho milovat. Můžeme začít s láskou k bližnímu,
ale můžeme se dát poučit Bohem samým o tom, jak ho milovat, že
se z vůle milovat ho, vyprázdníme od všeho.

Zapři sám sebe

Ježíš ukázal ještě několika způsoby, jak lze dospět
bezpečně k vrcholům lásky a poznání. Nejbezpečnější cestou k
nim je sebezápor. Řekl: "Kdo chce za mnou přijít, zapři se, vezmi
svůj kříž a následuj mne." (Mar. VIII, 34; Mat. XVI, 24)
A pokračuje významným způsobem v této myšlence:
"Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí jej; a kdo
ztratí svůj život kvůli mně a pro evangelium, zachrání jej. Vždyť co
prospěje člověku, získá-li celý svět, ale svou duši zahubí?" (Mar.
VIII, 35-36).
Také jim řekl: "Vpravdě vám pravím: Někteří z těch, co zde
stojí, neokusí smrti, dokud neuvidí Boží království přicházet v
moci." (Mar. IX, 1).
Toto mluvil k dospělým lidem, nikoliv k dětem. Okolnost při
myšlence tohoto druhu zvlášť důležitá. Kdo je to dospělý člověk?
Ten, kdo už dostatečně rozvinul své já, čili všechno, co považuje
za sebe; kdo se už pevně usadil v pocitu jáství, kterému si začal
přivykat teprve ve třetím roce svého života; kdo našel v tomto
lidském já pevný bod, vlastnictví nade všechna vlastnictví, jemuž
je třeba sloužit, které je třeba stále zaokrouhlovat, stále dokonaleji
oddělovat od toho, co tímto já není, světlo rozumu, schránka citů,
radostí a bolestí, nálad, nadšení i rozčarování a zoufalství;
všechno to dohromady nějak přesně nazvané já, jménem ten a
ten, ta a ta. Toto pojmenování já lidským jménem je jakýmsi
dovršením lidské oddělené existence, a neprávem v nás budí
dojem, že je známo, že je ovládáme. Člověk tímto pojmenováním
definitivně podléhá klamnému dojmu, že své já zná, právě tak, jako si počínají všechny přírodní vědy až po lékařství. Něco nazvou
a popíší, a mají dojem, že to poznali nebo dokonce zvládli.
Nuže, okolo tohoto já spřádá člověk pavučinu svého života a
zachycuje do ní prchavé i trvalejší dojmy, názory, přátelství a
nepřátelství tohoto světa. Nakonec toto já se stává nedobytným
hradem s mohutnými podhradími, nikdy se nezmenšujícím,
nanejvýš, považujeme-li to za užitečné, zavírajícím své brány vůči
svému okolí.
Ježíš nám radí, toto já zapřít tak dokonale, že je člověk
ztratí, a tím nalezne věčný život. V nejširším slova smyslu není
vůbec jiné cesty než právě této, která vede k nalezení věčného
života; a také nelze bezpečněji ztratit své já, které považujeme za
celý svůj život, než je zapřít, místo abychom stále v něm a kolem
něho něco hromadili.

Je-li tomu tak, zbývá nám potom jen dokonale pochopit, co
Ježíš myslí tímto sebezapřením a provést je.
Díváme-li se pozorně na Ježíšův život a považujeme-li jej
za jakýsi matematický vzorec, dá se podle něho řešit náš vlastní
život. Naštěstí, život sám nás téměř ustavičně nutí k menším nebo
větším sebezáporům. Obvykle však míra takových sebezapření
nestačí vždycky k tomu, abychom se potřebovali zapřít cele. Čili
zase o nic úplně nového nejde. Život je skvělým učitelem. Ježíš
však nám jasně ukazuje, čeho je nadto zapotřebí v oblasti
sebezáporu učinit.
Mohli bychom říci, že požadavky Ježíšovy se ubírají dvojím
směrem:
1. Přeje si, abychom svému sebezáporu dali nový, a to
jediný smysl.
2. Aby člověk stupňoval svůj sebezápor pomocí schopností,
které vyplynou ze směrování sebezáporu.
Ježíšovo přání, aby jeho učedníci sebe zapřeli, je zřejmé od
začátku jeho styku s nimi. Odvádí je od rodin, i každému dalšímu
říká, aby jej následoval, nakonec chce, aby se učedníci osvědčili
až je opustí a bude bez jejich pomoci ukřižován. To byl požadavek
zvláštního druhu sebezáporu. Petr tasil meč a uťal vojákovi ucho,
ale byl Ježíšem napomenut a odmítnut. Ježíš si přál, aby se učedníci zapírali jen z jediného důvodu: aby z cesty odstranili všechny
překážky na cestě do věčnosti. Víte, že jim řekl před svým
ukřižováním, že nyní ho nemohou následovat, ale slíbil jim, že ho
všichni budou moci následovat, až se dovrší jejich vývoj, a ten
kromě jiného v té největší fázi si vyžadoval i to, že si měli odepřít
osobní vedení Ježíšem, že o ně měli být připraveni.
Člověk se musí tak jako tak ustavičně zapírat, chce-li obstát
v společnosti lidí, kde se ustavičně střetává s nejrůznějšími zájmy
jednotlivců a se zájmem společnosti, aby jí byl prospěšný. Nikdo z
nás nemůže sobecky hnát vodu jen na svůj mlýn. Tato regulace
zájmu však zastane jen tu nejnutnější míru sebezáporu, při čemž
celkový smysl těch drobných nebo velkých sebezáporů člověku
uniká. Proto se stává, že reptá, chce-li se od něho příliš mnoho a
je spokojen, chce-li se od něho málo. Obojí stav mysli prozrazuje
jeho malou poučenost o tom, jaký je celkový smysl všeho toho
odosobňování, ba možno říci, že i když je o něm poučen, jako
např. vy, co chvíli mu uniká. Pak můžeme mluvit o porušení
požadavku lásky celou myslí a vůlí. Ježíš nás poučuje v této věci
tak dokonale, že nám radí, abychom milovali své nepřátele. Pousmáli byste se nad smýšlením člověka, který považuje za svého

nepřítele rozzuřeného býka. A co kdyby nadto považoval býka
trvale za svého nepřítele, protože se občas rozzuří a je
nebezpečný, Ježíš považoval za stejně chybné považovat za
nepřítele člověka, který se chová nepřátelsky. Jidáš sloužil
Ježíšovi a jeho učedníkům zprvu jako jiný učedník, přestože
dlouho v sobě živil opačné názory než měl Ježíš a protože Ježíš
věděl o těchto jeho názorech a o v něm zrajícím odhodlání zradit.
Ježíš trpěl vedle sebe Jidáše, který se stal jeho vyloženým
nepřítelem, a nevyčítal mu jeho vrcholně nepřátelský postoj. Při
poslední večeři mu dokonce dává první sousto a s ním, podle
svědectví sv. Jana i sílu k provedení zrady. Jakou skvělou ukázku
sebezáporu nám tu Ježíš poskytuje. Ani on sám by byl nedospěl
až na kříž k vrcholnému sebezáporu, kdyby byl s nepřítelem
Jidášem jednal jako bychom byli jednali my, kdyby ho byl
nenávistně odsoudil, včas, dokud nemohl rozvinout svou zrádnou
činnost.
Řekl-li Ježíš: "Cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratří mých,
mně jste učinili", neučinil rozdílu mezi přítelem a nepřítelem,
všichni jsou jeho bratři. A na nás je, abychom se k tomuto jeho
stanovisku co možná nejvíce přiblížili, protože jinak bychom se
nedostali až k poslednímu soudu, k osvobození od párů dvojic, od
zla a dobra. K uskutečnění toho potřebujeme notnou dávku sebezapření, protože nemáme pocit onoho bratrství ani vrozen ani navozen poznáním. Ježíš ukázal svým životem, že sebezáporu se
musíme učit, nejen na nechtěných životních událostech, nýbrž
záměrně a soustavně. Možno sledovat stupně jeho sebezáporu od
poslušnosti rodičům a okolí do 30 let, potom jak se podrobuje křtu
od Jana Křtitele, vůli matčině při svatbě v Káni galilejské a
nakonec v zahradě Getsemanské, kde jeho lidské já se zdráhá
vzít na sebe tak velké utrpení. Jmenoval jsem namátkou některé
styčné body na cestě sebezáporu, protože se míním k historii
Ježíšova života ještě vrátit. Chtěl jsem jen uvést vodítko pro své
další vývody, abyste poznali, odkud při nich vycházím. Nebudu ty
souvislosti uvádět, protože bych vás zbytečně zdržoval. Beztak
jsem nedošel k následujícím výrokům dedukcí, nýbrž zkušeností.
Začali jsme náš výklad upozorněním, že Ježíš pronesl svá
slova k dospělým lidem. Tato skutečnost je velmi významná,
především proto, že dospělý člověk už zbudoval své já a od té
doby má dvojí možnost, buď dožít život se stále více se hroutícím
panstvím svého já až k smrti, nebo přijít během dospělosti k
věčnému životu. Ježíš chce sebezápor od dospělého člověka,
protože nedospělý člověk i kdyby se plně zapřel, nemohl by získat
věčný život. Chybí mu právě ona rozvinutost života, některé služby

plně rozvinutého života, jako např. pohlavní vyspělost, pomocí níž
lze vyspět ke zvlášť účinnému druhu sebezáporu. Toho např.
využívali asketi.
Křesťané, právě jako před nimi staří Židé, měli člověka k
soustavnému sebezáporu. My jsme si takový styl označili pojmem
"stylizace života" a řekli jsme si o něm, že je užitečnější než život
volně žitý, a to z toho důvodu, že zužuje cestu života. Víme, že
Ježíš hlásal cestu úzkou, kdežto o cestě široké řekl, že vede ke
smrti, ke zkáze všeho, co člověk na zemi vybudoval.
Ježíš ovšem nikdy netvrdil, že kterékoliv stylizování života
vede přímočaře k věčnému životu a proto přesně vytkl, jakým
způsobem má být život stylizován. Už jsme si o tom mnoho řekli,
ale zde se nám ve spojitosti se sebezáporem vyskytuje Ježíšův
příkaz "vezmi svůj kříž", v některém textu dokonce s dodatkem
"každý den". Můžeme mít tedy zato, že Ježíš braním kříže rozumí
jeden z hlavních znaků sebezáporu. Ti, kdo pozorně nečetli celé
učení Kristovo, zjednodušovali si jej dokonce na tento jednoduchý
výklad. A protože si braní kříže vykládali jako neodporování osudu
a trpné přijímání utrpení a neštěstí a berouce k tomu na pomoc
ještě příklad Jobův, zdeformovali křesťanství tak, že ještě dnes,
kdy už vědí o svém omylu, musejí trpět výčitky nevěřících, že
křesťanství nedovedlo rozvinout sociální program, protože v ranách osudu, v postavení člověka, ve kterém se člověk nacházel,
viděli řízení Boží.
I my si musíme znovu uvést na pravou míru učení "vezmi
svůj kříž", jako jsme učinili už několikráte, protože proti ničemu Ježíš nebojoval tak mocně jako proti osudu. Jak si ale všechno
srovnat do jediné roviny: "Neodporujte zlému", "udeří-li tě někdo
do jedné tváře, nastav mu i druhou", "milujte nepřátele a dobrořečte jim". Naznačili jsme si už dříve, že vždycky si musíme všímat
celého kontextu takových a vůbec všech výroků Ježíšových, ke
komu mluvil a v jaké situaci dotyčný byl. Tyto výroky, které by se
daly shrnout pod jediný termín "neodporovat", "poddat se", byly
adresovány učedníkům Ježíšovým, a to jen pro dobu, ve které
měli po boku svého učitele. To jsme si už dříve vysvětlili. V takovém případě učedníci mohli brát a také brali příkoří, se kterým
se setkávali, jako zkoušku jejich víry v pravdivost výroků Mistrových a v jeho moc, že je uchrání před zničením. Zvlášť dokumentární je případ bouřky na jezeře Genezaretském a chůze Petrovy
po vodě. V obou případech (a tento příklad je zde uveden za
všechny ostatní), šlo o zkoušku učedníků.

Když se např. přibližoval Ježíš po jezeře k lodi učedníků,
měli za to, že vidí zjev a ne skutečnost. Na důkaz skutečnosti
vybídl Ježíš Petra, aby k němu také on šel po vodě. Petr opravdu
šel, dokud nedostal strach, že se utopí. Jakmile dostal strach,
začal tonout a musel být zachráněn Ježíšem.
víry.

Podobně je tomu s Jobem. Bral své utrpení jako zkoušku

Protože pak, když Ježíš odcházel od svých učedníků, radil,
aby si vzali i meč i opasek, čili aby odporovali zlu, až budou sami
bez jeho osobního vedení. Je jisto, že všechny druhy výroků o
neodporování zlému a utrpení se dají shrnout do jediného výkladu:
"Jsi-li člověk věřící, musíš se smířit s tím, že tvá víra bude
vyzkoušena. Radím ti, aby sis její sílu a pravost vyzkoušel
neodporováním a sebezáporem sám."
Nikdo, ať jde převážně cestou víry, lásky, nezištných skutků
nebo poznáním, nepřejde do věčnosti, neprodělá-li vnitřní smrt,
kterou Ježíš znázornil ukřižováním. V tomto smyslu nemůže být
nikomu odňat kříž, a v tomto smyslu jej musí denně nést. A
předmětem ukřižování se má stát naše lidské já, které jsme začali
rozvíjet od narození na tomto světě a které nakonec dozrálo tak,
aby mohlo být usmrceno. Proto Ježíš řekl: "Semeno, které
nezahyne, nevydá plodu." Zahyne-li, vydá plod. Takovéto Ježíšovy
výroky byly brány doslova, zvláště první křesťané se dali zabíjet
pro svou věrnost Ježíši, a pro doslovný výklad těchto slov.
Ježíšovi však šlo opravdu o to, a jen o to, aby člověk denně bral
svůj kříž, a ne aby se dal ukřižovat. Brát denně svůj kříž je daleko
hrdinnější činnost, než se dát zabít pro víru. Ježíš napřed
požadoval, aby dali přednost jemu, před rodinou a majetkem, pak
postoupil ještě dále, přál si, aby se vzdali i jeho, aby nečinně
přihlíželi jeho bezmocnosti na kříži. Z těchto dvou ukázek vidíme,
že šlo o celkový projekt postupného umírání, které Ježíš
navozoval u učedníků, a které musíme navodit i u sebe.
Následování Krista začíná někde u toho pouhého uvedení do řad
učedníků, vyvine se až ukřižování všeho, čeho člověk nabyl
během svého učení, tedy nejen malého lidského já, nejen pocitu
ztotožnění s tělem, ale i všeho dobrého, co se vývojem k tomuto já
přidalo. Už v podobenství o hřivnách jsme měli pochopit, že
hospodář nechce zpět od služebníků jen co jim svěřil, ale i
všechen užitek ze svěřeného. Jedině pak poskytuje všechno,
nesymbolicky věčný život.
Docházím k jednoznačnému závěru, že sebezápor a
křižování má probíhat vývojově, postupně, má být náplní celého

života, a že bez vší pochyby ten, kdo se zastaví v tomto postupu,
kdo k dosaženému stupni sebezáporu a křižování není ochoten
přidat další stupeň, jako např. Jidáš, zrazuje celé dílo, zrazuje
Ježíše, přestává ho následovat. Nebo se podobá Lotově ženě,
která se obrátila k hořícímu městu a stala se solným sloupem.
Byli a budou lidé, kteří budou mít nejlepší vůli vnitřně zemřít,
ale nebude se jim to dařit. Nejcennější je příklad sv. Terezie z
Avily, která plakala zoufalstvím, že nemůže umřít. V jejích dobách
(žila 1515-1582) nikdo v katolickém světě asi nevěděl, že se
máme řídit celým Ježíšovým životem a nejen jeho ukřižováním.
Chybělo pochopení, že Ježíšův život od začátku až do konce má
nám být příkladem, jak jej následovat, jak ve vnitřním odumírání,
tak ve vnitřním přerozování, znovuzrozování; a že musí jít jedno
ruku v ruce s druhým. Tehdy si např. mysleli a myslí si to dosud,
že Ježíšovu smrt na kříži a jeho zmrtvýchvstání jsou nám vzorem
po té stránce, že máme vnitřně dokonale odumřít světu, ale z
mrtvých vstaneme až při konci fyzického světa. Tento základní
omyl se nese celým křesťanstvím. Celý život Ježíše Krista od jeho
narození až po zmrtvýchvstání a nanebevzetí, včetně konce světa
musí být prožit už zde na světě během pozemského života, a
Ježíš k tomuto postupnému ale též vrcholnému vývoji podává svými poučkami a celým životem podrobný návod.
Tehdy se vlastně pochopilo jediné, že všechno, co chce od
nás Ježíš Kristus, je něco navíc oproti běžnému způsobu života a
že běžný způsob života nestačí k splnění Ježíšova programu.
Proto záhy po Kristu se začaly hledat výjimečné způsoby života, s
hlavním zaměřením na askezi. Asketům se musí přiznat, že tyto
způsoby opravdu byly něčím navíc. Všechny dohromady však
představovaly jednostranné, nikoliv všestranné pochopení cesty.
Požadavky Ježíšovy, které nemohou být formálně plněny, jako
sloužit a znovuzrodit se, byly mistrně obcházeny nebo plněny jen
jakoby nebyly tím hlavním, co Ježíš od člověka chtěl. Vytvořila se
a postupně podrobně propracovala složitá řada předsudků, v jejichž zajetí žijeme dosud. Proto se celá ta umělá stavba stále více
hroutí a nelze ji vyspravováním zachránit. Nábožensky založení,
věřící lidé vidí následky tohoto zhroucení chybných představ o
následování Krista ve všeobecně převládajícím atheismu,
bezbožství, uvolněnosti mravů apod. To jsou však jen následky
špatně pochopeného následování Krista. Komu pak se např.
podaří přijetím těla Páně, jak se provádí v křesťanských
chrámech, vnitřně aspoň do té míry zemřít a se znovuzrodit, že se
nemůže vrátit k dosavadnímu způsobu života. Naprostá většina
lidí se celý život zpovídá ze stále starých přestupků a hříchů a tím

dokumentují, že zachováním jakékoliv i sebe lépe míněné formy a
obřadu nelze nikam dojít. Toho jsou ostatní lidé svědky už po
staletí. Není divu, že i ti nejlepší odpadli a přestali věřit.
Upozorňuji, že nejsem proti svátostem, nýbrž proti totálnímu
nepochopení vládnoucímu kolem nich, a hlavně nepochopení, co
je to komplexní následování Krista. Svátost nezačne být, ani se
nestane svátostí, prohlásí-li se za ni, nýbrž tím, že člověk udělá
vše, aby do její vznešenosti a účinnosti dospěl. Právě tak nikoho
nespasil Ježíš Kristus svou smrtí na kříži, než toho, kdo ho
následoval v tom smyslu, že vybudoval celou tu nástavbu lidského
života, kterou Ježíš ukazuje bez mezer od svého narození na
zemi až po kříž a zmrtvýchvstání. Tento systém se nedá obejít ani
nejdokonaleji vymyšlenou vnitřní modlitbou, ani nejctnostnějším
životem. Následování Krista je něco více než modlitba a něco více
než ctnost. Je to jho, které člověk na sebe musí vzít a vezme-li je,
stane se pro něho svými následky lehké a sladké. Pochopitelně
ani ctnost ani modlitba nejsou překážkami, nýbrž velkými
pomocníky na cestě, ale ničím více, než pomocníky. Základním
prostředkem postupu zůstává život a jeho formování do podoby
navržené Ježíšem Kristem. Hlavním znakem takového života je
postupné a soustavné umírání a křižování spolu s ustavičně
probíhajícím přerodem. Do věčného života se musí vrůstat. Proto
mohl Ježíš Kristus říci, že nenarodil-li se kdo znovu, nevejde do
království nebeského, a proto ukázal co po takovém narození
musí ještě učinit, aby novorozeně nezemřelo nebo
nezdegenerovalo. Proto brát kříž každý den není na počátku totéž
jako uprostřed cesty a u jejího konce. Je to něco stále se
vyvíjejícího, dynamického. Kdykoliv se ustrne při některé míře toho
braní, hned přestává přerozování a zastavuje se pokrok. Tedy
nejen, že se nesmí kříž odkládat, ale musí se brát kříž stále těžší.
Tuto nutnost nám nejlépe dokumentuje Ježíš v zahradě
Getsemanské. Kříž se stával už tak těžkým, že Ježíš prosil, aby
mu jej Otec odňal, je-li to jeho vůle. A jeho vůle to nebyla. Kříž se
stupňoval, a bylo třeba, aby i ten Ježíš na sebe vzal. Tato slova v
zahradě Getsemanské musela být pronesena a zaznamenána.
Jinak bychom si nevěděli rady s narůstajícími povinnosti a závazky
vůči nově se rodícímu životu. Dnes už se mnou umíte přehlédnout
celý Ježíšův život novýma očima, z nebývalého hlediska. Bylo by
bývalo možné něco zanedbat hned na počátku Ježíšova života, a
byl by se zmařil (viz úklady Herodesovy, útěk Ježíšův do Egypta),
bylo by bývalo možné propást něco i později, (přebývání v chrámu
ve 12 letech, podrobení se křtu Janovu, odolání ďáblu na poušti,
únik před Židy, kteří ho chtěli učinit králem nebo ukamenovat atd.).
To všechno jsou poučky pro nás. Těm všem jsme se učili a

budeme učit rozumět, abychom uměli dokonaleji a úplněji
následovat Krista.
Ukažme si např. na asketickém způsobu života, do jaké míry
vyhovuje požadavku "vezmi svůj kříž a následuj mne." Měli
bychom si totéž ukázat aspoň ještě na modlitbě a na ctnostném
životě, abychom nabyli základní pochopení toho, čím má kříž být a
definitivně vyvrátili mylný názor, že je to neodpírání osudu. I
nedokonalé braní kříže je něčím úplně jiným. Pojem "kříž" se však
dá dokonale definovat celým Ježíšovým životem od jeho narození
až po ukřižování.
Asketismus ( z řeckého askeesis: cvičení) obecně znamená
život zasvěcený Bohu pomocí rozjímání a téměř úplného
odpoutání od všeho světského. Je to filosoficky zbudovaná
mravnost založená na tělesném umrtvování za tím účelem, aby
duch zvítězil nad pudy a vášněmi. Hlavním prostředkem askese je
naprostá čistota mysli a jednání především po stránce pohlavní.
Vyžaduje bezpohlavní život jak ve skutcích tak v myšlenkách. S
asketismem se shledáváme ve všech náboženstvích nejen v
křesťanství. Islám i brahmanismus mají své askety. Křesťanský
asketismus je neustálý boj za osvobození vůle od pozemských
pout jak bezpohlavním tak i ctnostným životem, za tím účelem,
aby se asketa snáze disponoval k přijetí vyšších milostí, a tím se
přiblížil k Bohu. Křesťanská askese kromě celibátu je pověstná
někdy až krutým umrtvováním těla všemi i násilnými prostředky.
Jedním z nejstarších projevů askese byl poustevnický život na
poušti, hlavně v Egyptě. Pověstný je zvláště sv. Antonín
Poustevník, zvaný též Antonín Veliký nebo Antonín Thébský, žák
sv. Pavla Anachorety, žijící ve III. stol. po Kr. Odešel z Théb,
následován mnoha křesťany, na poušť. Je považován za
zakladatele křesťanského klášterního života. V posledních letech
svého života žil v úplné odloučenosti od světa se svými dvěma
žáky Makariem a Amatem. V prvních patnácti letech svého života
byl mocně pokoušen ďáblem. Tato pronásledování ďáblem později
byla zpodobována mnoha předními malíři a dramatizována v
divadelních hrách a povídkách. Jeho asketický život nebyl životem
zahálky. Obdělával půdu, aby se z ní uživil a nebyl nikomu na
obtíž. Na poušti žil celkem 90 let s malými výjimkami, když např.
přišel do Říma nabádat mučené křesťany k vytrvalosti (r. 311).
Podnětem k odříkavému způsobu života mu bylo kázání,
které slyšel ve dvaceti letech v neděli, najmě Ježíšův požadavek:
"Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej co máš a dej chudým, a budeš
mít poklad v nebi a pojď a následuj mne!" (Mat. XIX, 21). Zařídil se
ihned doslova podle vyslechnutých slov. Tím splnil základní

podmínku učednictví. Jindy slyšel v kázání slova sv. apoštola
Pavla: "Nechce-li kdo pracovat, ať nejí". (II. Thes., III, 10). A proto
se pustil do pletení rohoží. Přitom se neustále modlil podle slov
Bible: "Je třeba se pořád modlit a neustávat". (Luk. XVIII, 1). Celé
křesťanské asketické hnutí je potom poznamenáno tímto dětsky
prostým přímočarým myšlením. Sv. Antonín uměl dobře bojovat
proti vlažnosti. Jedním z prostředků tohoto boje bylo umění
začínat vždy znovu, jakoby před tím nebylo nic učiněno. Tento
způsob myšlení a jednání vyjádřil slovy: "Nejvíce prospívá
křesťanu, když si každodenně pomyslí: dnes teprve začínám
sloužit Bohu svému, a tento den může také být poslední mého
života."
Askese jako prostředek sebezáporu a kříž má tři základní
nedostatky:
1. U většiny lidí představuje tak náročný úkol, že k jeho
uskutečnění člověk spotřebuje všechnu svou sílu a učiní z něho
na dlouhá léta cíl. Zamění tedy prostředek za cíl. Chybnost tohoto
postupu je nejlépe dokumentována samotnými některými zastánci:
jsou toho názoru, že napřed je nutno dosáhnout určité úrovně
asketického života a teprve pak lze pomýšlet na život mystický, tj.
na záměrné a vědomé spojení s věčností, s Bohem. Sv. Terezie z
Avily se velmi tvrdě vyjadřuje o většině řádových sester, které jsou
spalovány vášní a vyplýtvají všechnu sílu na jejich přemožení.
Říkala, že kdyby měla to právo, raději by je pustila do světa.
2. Askese, i když je spojena s modlitbou, představuje
jednostranný úkol a jednostranný vývoj. Uvádí člověka proto do
tak těžkých bojů, takže zanedbává vývoj složek, které by mohly
velice usnadnit askesi. Člověk se přirozeně vyvíjí činností mysli i
činností těla. Sv. Antonín Poustevník se sice té chyby
nedopouštěl, že by zanedbával soustavně činnost, ale jeho
pokušení od Satana přicházívala vždycky, když byl tělesně
nečinný. Většina asketů skutečnou přirozenou činnost
nahrazovala mučením, které, aniž to věděli, bylo vlastně
náhražkovou činností. Cvičení v sebekázni se mají provádět
užitečnou, ale nezáživnou činností, tj. takovou, která člověka
nebaví, kterou dělá s odporem. Není-li postupně taková, protože
se člověk se vším smířil a na všechno si zvykl, musí být činnost
neoblíbená nahrazena množstvím.
3. Askese příliš individualizuje úsilí člověka a tím v něm
posiluje pocit oddělenosti od vývoje ostatních lidí. Podobá se
pokusu v laboratoři, v umělém prostředí. Na tom by samo o sobě
nebylo nic špatného, věda postupuje obdobně. Napřed v laboratoři

zkouší, pak uskutečňuje i mimo laboratoř. Její pokusy mohou
dlouhou dobu zůstat na úrovni laboratorních zkoušek a o to větší a
dokonalejší může být konečný úspěch. S vývojem duchovním
však to musí být jinak. Ježíš nepřestával zdůrazňovat lásku k
bližnímu prokazovanou skutky a velmi zřetelně se vyjádřil o
účinnosti takového způsobu života. Měl přitom zajisté také na
mysli, že je třeba maximální měrou vyjít z pocitu oddělenosti od
ostatních neboť zbavujeme-li se tohoto pocitu vůči jiným lidem,
přibližujeme se onomu Ježíšem zažívanému poutu spojitosti s
věčným životem, naopak, oddělujeme-li se od ostatních lidí,
pouštíme se opačným nesprávným směrem, jinými slovy, satan
nad námi začíná mít moc, jak se často stávalo lidem žijícím v
ústraní. Rozumíte mi, v ústraní číhá satan, který se dá definovat
jako vrcholný, ba beznadějný pocit oddělenosti se vším, co s ním
souvisí. Samota při duchovním vývoji má mít jen povahu
přechodnou, episodickou. Víme např., že u Ježíše přinesla uměle
vybídnutí satana, se kterým by se byl Ježíš neměl příležitost
setkat, kdyby byl neodešel na poušť. V samotě za určitých
okolností, které Nový zákon přesně popisuje symboly "za čtyřicet
dní" a "když zlačněl", zákonitě se "objevuje" satan se vším, co o
něm psáno při jeho pokoušení Ježíše na poušti.
Můžeme psát Satan s velkým "S" nebo satan s malým "s" a
tohle si musíme nyní vysvětlit, neboť toto vysvětlení nám nyní
objasní potíže asketů se Satanem, ale i nás přiblíží ke správnému
pochopení toho, co je denní braní kříže.
Jak jsme si též řekli, od chvíle narození na tomto světě začíná se za pomoci neustálého přísunu vědomí do stavu bdělosti a
do stavu spánku, vytvářet lidská individualita, která asi od třetího
roku věku člověka jasně pociťuje svou oddělenost od jiných
lidských individualit a dále se zdokonaluje v ohraničování se oproti
ostatnímu světu. Kdyby okolnosti tomu dovolovaly, toto já, které se
nazývá člověkem určitého jména a s určitými osobními vztahy,
názory a majetkem, by narůstalo stále dál a stalo by se
všemocným středem, kolem něhož by se musel točit celý svět.
My víme, proč se toto já vytvořilo a že u člověka k jeho
vytvoření musí dojít. Je výplodem styku lidské inteligence s okolím, do kterého je zasazena. Zůstává nám však utajeno, že toto já
vzniká z téhož důvodu jako semeno v rostlině. Přirovnání o
semeni bude kulhat jen nepatrně, a toho si budeme muset být
vědomi, abychom pomocí něho správně pochopili smysl já
přesahujícího rámec lidského života a všechno, co s tím souvisí.
Pozastavili jsme se už nad tím, jak se v přírodě plýtvá se semeny.
Ježíš to pěkně vyjádřil v podobenství o semenech, která rozsévač

rozséval, a z nichž jedno padlo na skálu a zahynulo, jelikož
nemělo z čeho žít, druhé na cestu, lidé ho pošlapali a ptáci
sezobali, a jiné padlo na úrodnou půdu a přineslo stonásobný
užitek. Takovým a ještě rozmařilejším způsobem se plýtvá se
semeny v přírodě. Rostlina často "uplatní" teprve desáté, sté, tisící
semeno tak, aby z něho vyrostla další rostlina téhož druhu a za
tak příznivých podmínek, aby zase mohla vydat semena a tak
zvěčnit rod příslušné rostliny. Toto zvěčnění člověka, ale nikoliv
jen předáváním života z rodičů na děti, nýbrž na úrovni, kde je
lidské vědomí nezávislé na pomíjejícím těle, je smyslem růstu
lidského já od narození až po zralý věk a stáří. V tomto smyslu
přirovnání o semeni pokulhává, neboť u semene jde o
nastavovanou existenci, kdežto při přechodu dočasného já do
věčného života, jde o existenci, která se, jakmile se přechod
uskuteční, nemusí znovu nastavovat. Nyní už můžeme
podobenství o semeni rozvíjet dále. Semeno, které padne do
půdy, kromě podmínek, o nichž se zmiňuje Ježíš, musí splňovat
ještě jednu další, kterou Ježíš na svém podobenství samozřejmě
předpokládal. My ji však musíme mít na mysli, jinak nic
nepochopíme.
Nutnou podmínkou toho, aby semeno, které zapadlo do
úrodné půdy, vzklíčilo, je kromě vláhy a tepla, jeho vlastní zralost.
Nezralé semeno nevzklíčí k novému životu. Další podmínkou, o
níž Ježíš mluví na jiném místě, je, že semeno, má-li z něho vyrůst
nová rostlina, samo se musí v ní proměnit a tím se zničit jako
takové. Opakuji: zničí se jako semeno a tím vydá ze sebe nový život.
A jsme u samého jádra věci. Lidské já, které má ze sebe
vydat věčný život, se brání vlastní smrti. Jakmile se mu začne sahat po životě za tím účelem, aby přes vlastní smrt ze sebe vydalo
věčný život, stává se z něho satan, který si přeje něco opačného,
který si dělá právo na vlastní, oddělený život a brání se tomu, aby
mu byl jeho oddělený život vzat. Toto já se cítí být vyhnancem z
toho zdroje života, ze kterého stále bralo další a další síly a do
kterého nic vědomě nevracelo. Nyní se na něm chce, aby vrátilo
beze zbytku všechno, co přijalo. Odevzdání jeho zralosti, tj. též
úplnosti, je podmínkou, bez jejíhož splnění nelze dospět do
věčného života. V tom je celý smysl denního braní kříže s tím
doplňkem, že by nemělo smyslu takto já křižovat, kdybychom tím
nenásledovali Krista, tj. nemířili do věčného života; kdybychom
tedy zároveň nedovolovali, aby volně probíhal znovuzrozovací proces. Do takové míry, do jaké ztrácíme sami sebe, můžeme nabýt
nový, věčný život. Ježíš Kristus nám však prozrazuje, že po

stránce znovuzrození nastává chtě nechtě nějaké zpoždění,
znázorněné symbolicky např. rozdílem mezi smrtí na kříži a
zmrtvýchvstáním, mezi zmrtvýchvstáním a nanebevzetím. Důvod
tohoto zpoždění je zřejmý. Pokřtění je následek vstupu do
Jordánu a podrobení se aktu křtu atd.
Bez ohledu na toto zpoždění, které je v symbolech líčeno
jako časové zpoždění, ale fakticky je způsobeno neohebností a
nepřizpůsobivostí lidského já -, nás nikdy nesmí zmýlit rozklad
čehosi bezčasového na časový sled, proto všechno, co se vykládá
jak podobenstvími slovními, tak samotným podobenstvím
Ježíšova života, má význam nadčasový - tedy bez ohledu na toto
zpoždění, musí jít ruku v ruce křižování lidského já s
následováním Krista, tj. věčného života. I sebemenší rozpojení
obou těchto hlavních katalyzátorů vývoje, nastává zpoždění celé
reakce nebo dokonce její znemožnění. Proto se Ježíš zmiňuje o
křižování a následování v jedné větě. Obojí se pak dá definovat
rovněž jednou větou: Lidský pomíjející život se má proměňovat ve
stále plněji chápaný prostředek ke vstupu do věčného života.
Začíná se obvykle někde u věřícího člověka, nějakou dobře
míněnou modlitbou, ve které se člověk odevzdává Bohu, u toho,
který nepotřebuje začínat vírou, nějakým dobrým skutkem, při
kterém zapomíná na sebe a myslí jen na dobro, na věc, o kterou
mu jde. Obojí je tím slibným začátkem křižování. Všimněte si těch
dvou pohromadě užitých složek postupu: člověk se modlí a v modlitbě se odevzdává Bohu. Pokud se např. jen modlí za své blaho,
nemá jeho modlitba smysl spojování s věčností, není ani křižováním ani následováním. Myslím, že bude dobře, když se pomoci
výkladu vpředu tohoto spisu znovu zamyslíme nad Otčenášem,
abychom pochopili, jaká má být modlitba, jaké složky má
obsahovat, aby byla jak křižováním lidského já, tak následováním
Krista, obojím zároveň. Jiná modlitba nemá smyslu a může
dokonce komplikovat lidskou situaci, neboť myšlenka má úžasnou
sílu.
Právě tak je tomu s činem. Pro pokrok na cestě do věčnosti
má význam takový čin, který je konán bez ohledu na sebe (tj.
křižování já), tj. na vykonavatele, a jedině pro dobro (to je
následování Krista).
Zpočátku jak modlitba, tak čin této povahy jsou jen složkami
ostatního života. Postupně se člověk dopracuje až k duchu, ke
smyslu, ke tresti takových modliteb a skutků, ke kořeni existence,
poznání a lásky. Pak přestane sedět na dvou židlích, což Ježíš
tolik doporučoval.

Názorně lze říci, že člověk, který sebe ani nekřižuje, ani
nenásleduje Krista, se podobá zloději, který bere ustavičně svůj
život z věčného života. Je zlodějem, ani to neví. Běda však tomu,
kdo to ví, nepřestane být zlodějem. Toho se týkají slova, kterými
Ježíš odsoudil farizeje. Dokud není vědomě zlodějem, nemá
hříchu. Nevědomost hříchu nečiní. Podobá se zrajícímu plodu v
matčině lůně, který sice také bere ze života matky a z něho
zakládá svůj vlastní později od matky oddělený život, ale dobře
víme, že kdyby tomu tak nebylo, že by vůbec život ani nevznikl ,
ani by se neudržel.
Praví-li Ježíš, že království Boží násilí trpí a násilím je
dobýváno, pak toto nevědomé braní života dočasného z života
věčného je jedno z největších násilí, které se činí království Božímu, věčnému životu. Vždyť jsme svědky i v celé přírodě mimo člověka, jak se život prodírá z agonie hmoty, jak si razí cestu k
individuálnímu projevu oddělenému od zdroje, ovšem oddělenému
jen svými projevy, nikoliv svým původem, který je permanentní povahy. Kterákoliv forma i nejvíc pomíjejícího života ustavičně bere
sílu ke svému projevu z věčného zdroje, aniž to ví. Život jednou se
projevující jako oddělená forma existence má se stát na svém
nejvyšším stupni vývoje, symbolizovaném zralým semenem,
zárodkem věčného života, dostačujícím základem individuálního
věčného života, symbolicky řečeno Ježíšem, semeno, které padne
na úrodnou půdu, ponese užitek stonásobný. Tady se děje
království Božímu největší násilí, že individuum se dostává do
oblasti nezindividualizované a v ní pak zakládá svůj věčný život.
Násilí musí člověk učinit i sám v sobě, protože setrvačnost života,
který se individuálně rozvíjel sám pro sebe, musí skončit, a musí
přejít do setrvačnosti jiné povahy, do trvalého přeplývání, do
věčného života. Tímto trvalým přeplýváním do věčného života
samozřejmě nemůže už být ani jednotlivá modlitba, nebo
jednotlivý čin, třebaže se jakkoliv prodlužoval, nýbrž jen neustálá
modlitba, jak se vyjádřil symbolicky Ježíš. To je vrchol křižování
sebe a následování Krista.
Člověk má sebe zapírat v tom smyslu, že má v sobě potírat
snahu po neustálém využívání všech zdrojů života pro sebe. V
tom smyslu sebe křižuje. Sebezapírání by mělo být totožné s
křižováním sebe, kdyby bylo jedno nebo druhé správně
prováděno. Bývá tomu tak málokdy. Uveďme si příklady:
Někdo třeba se seznámí s vnitřní modlitbou, kterou začne
provádět ve formě meditací. Rozjímavá (meditativní) modlitba, máli být účinná, musí být obsahově určitým okruhem zaměřeným ke
zcela určitému cíli. Tímto způsobem se podle katolického církev-

ního roku za pomoci nedělních čtení a evangelií dá promeditovat
celý Ježíšův život za tím účelem, abychom poznali, jak máme
Krista následovat. Tyto meditační okruhy jsem seřadil a rozepsal v
Postile, čímž vzniklo samo o sobě celé dílo. Nebudu ji zde a
nemohu ji zde v rámci tohoto díla opakovat, jen ji shrnu na pomoc
těm, kteří si sami nedovedou z jednotlivých kousků (nedělí a
meditací k nim) složit jednolitý celek.
Nuže, někdo se chopí této pomůcky a začne rozjímat,
pravidelně, denně, a spokojí se s tím, že pochopí smysl
jednotlivých Ježíšových výroků a jeho hlubším způsobem než
dosud. Avšak u tohoto pochopení ustrne, spokojí-li se s ním.
Takový člověk má z meditací věru malý užitek. Jen nepatrně se
zapírá, neboť opouští dosavadní způsob myšlení a nahrazuje jej
novým, ale vůbec se nekřižuje. Může být svědkem toho, že
úměrně s pochopením bude zjišťovat, jak se mění jeho životní
podmínky do určité míry. Tuto změnu bude asi nejspíše
klasifikovat jako naléhání osudu, jako křižování z vnějška, od lidí,
od poměrů, ze strany zdravotního stavu, atd. Ve skutečnosti je
tomu jinak. Člověk připravil mentální podmínky pro vnitřní
odumírání. Protože však není vědomě, záměrně a správnými
prostředky nastoupeno, probíhá na frontě zevního, zdánlivě
zvnějška přicházejících konfliktů, bojů a překážek. Člověk je
křižován, místo aby se křižoval. Sám však svou mentální, duševní
vyspělostí je toho příčinou, neměl by hledat příčinu někde mimo
sebe, například v osudu nebo v lidech, jemu se protivících, v
nepříznivých okolnostech, do kterých se dostal, atd.
Jiný příklad. Někdo se chopí zjednodušeně vnitřní modlitby,
třeba opakování jména Božího, které je-li dobře prováděno, po čase přejde na soustředění se na Boha nebo na věčnou existenci,
nebo tento systém vnitřní modlitby může do věčnosti přes jsoucno.
Jakmile se toto stane, začne dotyčný člověk prožívat zprvu velmi
krutou vnitřní smrt, vnitřní křižování. Vydrží-li je, pocítí velký tlak
na dosavadní způsob jednání a myšlení. Musí oboje změnit, ale
nemusí ji změnit optimálně, protože výsledkem jeho vnitřního
uskutečnění není ani zdaleka hned konkrétní pochopení, co má
dělat a co nikoliv. Takový člověk má například neodolatelnou chuť
zmizet ze světa, vzdálit se všech bojů s prostředím. To je sice
přirozená reakce na vnitřní uskutečnění klidu, ale chybí tu
pochopení, že umrtvování, které pomocí sebezáporu začínajícího
v zabránění změnám v myslícím principu, v mysli, musí přejít do
obdobné ustálenosti v zevním životě, že se zevní život musí podobat dosaženému stavu ve vnitřní modlitbě, že se musí stát svým

způsobem modlitbou právě tam, kde ji nabyl a ne útěkem ze všech
situací, ve kterých modlitbou zatím nedokáže být.
Byl jsem svědkem přímo katastrofálních situací, které
vždycky dopadly dobře, u člověka, který setrvával ve vnitřní
modlitbě. Chceme-li zažívat ve vnitřní modlitbě jenom mír,
proviňujeme se proti její výši, a proto přivoláváme těžkosti a
konflikty do svého zevního života. Obvykle nemáme ještě
schopnost poznávat souvislosti mezi vnitřním životem modlitby a
dějem života, a proto přičítáme své nezdary tomu či onomu
zevnímu vlivu, lidem vedle sebe, atd. Chceme-li takové lidi dovést
ke správnému pochopení pravé příčiny "zevních" těžkostí,
nezbývá nám nic jiného, než je svým zásahem zbavit oné zevní
překážky. Ihned se dostaví obdobná další. Odstraníme-li mu ji,
nebo pomůžeme-li mu ji odstranit, nastoupí zákonitě opět jiná.
Chyba je jinde, toho člověka dosud nenapadlo přistupovat ke
světské činnosti jako k modlitbě, se stejným duchem, se stejnou
důsledností spojenou s bezstarostností.
Bezstarostnost tu neznamená nic nedělání, nýbrž
uvědomělé používání sil pocházejících z věčného pramene pro
časné úkoly, umisťování síly Boží všude, kde něco děláme, kde o
něčem přemýšlíme. Krok za krokem se musíme učit stále
dokonaleji nevlastnit, a to i životní síly a schopnosti, nýbrž být jen
jejich nositeli. Tento postoj vede ke křižování lidského já a zároveň
ke znovuzrození ve věčnosti bez potřeby konfliktů, nezdarů a
neštěstí.
Nevykládejte si tento postoj jako strach z utrpení, nýbrž
dívejte se na utrpení jako na vážné varování, že něco není v
pořádku, že se dopouštíme nějaké chyby, obvykle tím, že
nepostupujeme harmonicky vnitřní a navenek směřující složkou
svého života. Především nepodceňujme význam i sebemenšího
činu a myšlenky, a to zcela světské činy a myšlenky. Život mimo
modlitbu má stejný význam jako modlitba, jenže my mu tu cenu
nepřisuzujeme, my o ní nevíme. Věřte, ono je pro některé typy lidí
snazší meditovat, než se potýkat se svým okolím a vrůstat svým
vnitřním životem do vnějšího dění a světa vůbec. O Ježíši, který
má být naším vzorem, se praví už v jeho dvanácti letech, že byl
zároveň poddán rodičům, i byl v tom, co je jeho Otce. Nesnažil se
být v očích lidí něčím jiným než synem tesařovým. A tak žil většinu
svého života, a tak dorostl do Jordánu, do křtu v něm, do křtu, při
kterém se Otci v něm zalíbilo, jako ve svém Synu. Po tomto křtu
pak vynášel celé bohatství svého vnitřního života do zevního
života. Zázraky, které dělal, byly právě proto zázraky, že nekonal

svou vůli, že nevlastnil ani své učedníky, ani sílu k zázrakům. Toto
nevlastnění nazval velmi výstižně konáním Otcovy vůle.
Je znakem hlubokého podceňování života jako takového,
prodlužujeme-li vnitřní modlitbu na úkor běžné činnosti. Může se
stát, že svůj organismus nehybností tak oslabíme, že si přivodíme
vážné nedostatky v srdeční činnosti a v oběhu krevním. Sem do
tohoto světa jsme byli postaveni, tomu se nemáme vyhýbat, nýbrž
zde se máme osvědčit. Jak, to jsem už trochu naznačil. Jako
vykonavatelé vůle věčnosti.
Známe ovšem také odstrašující příklady lidí, kteří si o sobě
mysleli, že jsou nástroji v rukou věčnosti, v rukou božích, jako
Hitler nebo Šedá eminence, v malém Abdrušin, Bahántah a jiní.
Tito lidé byli dokonce proslulí buď asketismem nebo jiným druhem
sebezáporu, a přece se mýlili, nebo lépe řečeno, nejednali správně. V čem byla jejich chyba? Povýšili své vize a své hlasy na vůli
Boží. Člověk by neměl věřit ani té nejskvělejší vizi. Kdyby se mu
zjevil Ježíš Kristus se všemi svatými, je to méně důležité než malý
krok na cestě lásky. Vzpomeňme jen, jak Ježíš odvedl své tři
vybrané učedníky proti jejich vůli z hory Tabor, kde zažívali velmi
vznešenou vizi. Tuto událost ukázal všem vizionářům, aby si z ní
vzali příklad. Vizionář má přirozené nadání pro své vize. Nesmíme
mu je mít za zlé, ale nesmíme jej v nich podporovat. Ztratil by se v
nich nadobro. Je třeba jej jemně z nich vyvést. Zůstaňme u
příkladu Ježíšova. Kdyby si byl vzal na horu Tabor někoho jiného
než ty tři, nebyli by viděli Mojžíše a Eliáše, nebyli by slyšeli, jak
rozmlouvají s Ježíšem. To však neznamená, že by byli bývali
méně schopnými učedníky. Byli jen jinak založeni. Ve skutečnosti,
jestliže se Ježíš stýkal s Eliášem nebo Mojžíšem, nebo dokonce
poznával vůli věčného Otce, nepotřeboval s nimi mluvit. Lze
dokonce říci, že kdyby byl s nimi mluvil, byl by se od nich toho
dověděl velmi málo, v žádném případě by např. nepoznával vůli
Boží v nejvyšším slova smyslu. Mohl bych uvést nesčíslné příklady
o správnosti tohoto tvrzení. Tak např. když Abraham slyšel hlas
Hospodinův, aby šel obětovat svého prvorozeného syna,
nerozuměl pravé vůli Hospodinově, která, jak se potom přesvědčil,
nebyla, aby zabil syna, nýbrž aby přestal syna vlastnit, neboť toto
vlastnění stálo v cestě jeho dalšímu pokroku. A obdobně tomu
bylo s Jonášem, Janou z Arcu a četnými jinými.
Ježíš znal vůli Eliáše, Mojžíše, nevyslovené myšlenky lidí,
celý jejich život, který skrývali před jinými lidmi, jen proto, že zcela
jinak se přibližoval k pochopení vůle Boží, od které závisejí
všechny drobné lidské vůle, než se k ní přibližujeme my.
Nezaměňoval nikdy prostředek za cíl, neustrnul nikdy na určitém

stupni vnímání a poznání, nýbrž šel a radil i nám jít stále dál.
Věděl, že vůle Boží přenesená do slova, obrazu, představy, je jen
velmi chabým odleskem vznešenosti a všeobsáhlosti této vůle.
Vědět je více než vidět, slyšet, hmatat, cítit a chutnat. Věděl pomocí bezprostředního poznávání skutečnosti a sám se s touto
skutečností ztotožňoval, neboť o sobě řekl: "Já jsem Cesta,
Pravda a Život." Radil umět se vzdát i těch nejvznešenějších
schopností, přestat je vlastnit - proto zemřel zdánlivě zcela
bezmocně na kříži. To je vrchol sebezáporu a křižování, ztráta
všeho, čím bylo třeba se přiodít, aby se mohlo dospět až na kříž.
Řeknete, že něco takového je nad lidské síly. Ovšem že je,
a také je tomu tak v nejlepším pořádku. Dokud si člověk neuvědomí, že se s ním musí dít něco, co je nad jeho síly, neztratí sám
sebe, nezapře se úplně. V tom tkví nejvyšší fáze braní kříže a
sebezáporu. Důležité je, že člověk má možnost, následuje-li Ježíše až na kříž, dostat se k této moci, která není jeho a pomocí ní
zvítězit nad člověkem, kterého napřed a až do té doby potřeboval
jako nepostradatelný nástroj.
Radil-li jsem nevěřit na vize a hlasy, pak jsem mínil nevěřit
jim právě jen v tom smyslu jako bylo vyloženo. Ony totiž přece jen
nějak nedokonale pravdu zprostředkují, asi obdobně nedokonale
jako tento pomíjející svět zobrazuje nepomíjející věčnost. Proto
mohl Ježíš užívat podobností z tohoto pomíjejícího světa k
vysvětlení království Božího.
Ještě nám zbývá si vyložit sebezápor ctností. To je vlastně
pravý druh sebezáporu směřující do přetvoření lidské činnosti;
představuje podstatnou část stylizace lidského života, bez níž by
se člověk stále ubíral jen širokou stezkou, která vede ku zkáze
všeho, co se zde od narození člověka vytvořilo, především ke
ztrátě vědomí, jednak postupně stárnutím, pak při fyzické smrti a
se zbytkem vědomí k jeho postupnému rozkladu po smrti (tzv.
druhá smrt, o níž se mluví v Bibli). Stylizaci života ctností bychom
mohli přirovnat k přetvoření květu v plod a semeno. Kdyby květ jen
vykvetl a nevydal ze sebe plod, byl by zničen časem bez trvalých
následků, které představují plod nebo semeno, bylo by po naději,
že květ nějak přispěje k budoucímu životu druhu oné kvetoucí
rostliny. Napadá nám jistě nejsnazší řešení, aby měl člověk děti. V
rámci přírodním je to řešení. Přijmeme-li však za správnou
myšlenku, kterou razil Ježíš, že od Boha jdeme a k Bohu máme
Ježíše následovat, tzn. že pocházíme z věčnosti a dovršení vývoje
spočívá jen a jen v tom, že se vracíme do věčného zdroje života
obohaceni zkušenostmi v dočasném vesmíru v malém i ve velkém,
pak mít děti mnoho neznamená, totiž nepředstavuje ono vynesení

věčných plodů, nýbrž jen umožňování pokračovat v experimentu
přechodu do věčnosti. Člověk by měl toto pokračování zajišťovat
tak dlouho, dokud je tato planeta lidsky obydlitelná. Může přitom
osvědčit mnoho ctností, které by si jinak vůbec nemohl vyzkoušet.
Ale pravý smysl stylizace života ctností je někde jinde, v překročení hranic pomíjivého života pomocí ctnosti. Nezapomeňme
přitom na omezení, na něž upozornil Ježíš při setkání s bohatým
mládencem. Kdyby člověk byl sebectnostnějším, ale nepřestal
vlastnit, v tom nejširším slova smyslu, tedy i své ctnosti, nemohl by
následovat Krista a odmítal by de facto jej následovat.
Následování Krista pak znamená přechod pomocí jeho pouček do
věčného života, odmítnutí tohoto následování pak představuje
ztrátu i toho mála co máme, dočasného života a dočasného
vědomí.
Z předchozího výkladu o bohatém mládenci vyplývá, že jen
ta ctnost pomáhá k přechodu do věčnosti, kterou nevlastníme,
kterou sobě nepřisuzujeme, kterou prostě jen vládneme, kterou
jako propůjčenou používáme. Odtud smysl pokory křesťanských
světců. Přesto je nutno podle příkladu Ježíšova života říci, že
během ctnostného života připlyne tolik darů, že se člověk naučí je
vlastnit namísto svých ctností. To byl hlavní důvod toho, proč
Ježíš bezmocně umřel na kříži. Dal nám neocenitelný příklad, bez
něhož bychom sešli na scestí před samým vítězstvím.
Má-li ctnost být pravou ctností v duchu Ježíšova učení,
musí vzrůstat zároveň s růstem sebezáporu. Jen tak dovede
člověka až na kříž, jen tak nakonec bude překonána něčím ještě
vyšším, jasnou schopností rozlišovací, co máme dělat a co nikoliv.
Také v ctnosti se nesmí přešlapovat na místě, také v ní se musí
vzrůstat. Tento vzrůst však má zvláštní povahu. Nejde o pouhé
rozmnožování ctností nebo o zdokonalování v nějaké ctnosti,
třeba spravedlnosti, pravdomluvnosti atd., nýbrž o stále
dokonalejší její doplňování sebezáporem. Ve smyslu účinku ta
ctnost je vznešenější a vyšší, která je doplněna vyšší měrou
sebezáporu. Zase se tu nabízí příklad o podobenství o
Samaritánovi. Ošetřil nepřítele, který ani nevěděl kým je
ošetřován, a proto zachránci nemohl být vděčen.
Ctnost, která není vyvážena patřičnou mírou sebezáporu a
dokonce sebekřižování, nejen nevede na kříž, nýbrž svádí k
sebeúctě a k oslavě sama sebe, k posílení já, které má naopak
zemřít nakonec na kříži a k této smrti se musí soustavně
připravovat (jako činil Ježíš). Je tedy ctnost, která nevyžaduje
sebezáporu, dokonce nebezpečná pro celý vývoj.

Uveďme si pro snazší porozumění tomuto požadavku
příklady z Ježíšova života. Ježíš činil učednictví závislé na vzdání
se rodin a všech osobních vztahů v tom smyslu, že ten, kdo byl
jeho učedníkem, např. nesměl dělat dobré skutky přednostně pro
svou rodinu, nýbrž nestranně pro kteréhokoliv potřebného člověka.
(Vizte jeho příklad: Kdo je má matka? Kdo jsou mí bratři?) Nenechal je ani na chvíli zbožně naslouchat. Od začátku od nich
chtěl, aby křtili. A tento křest přinášel tehdy velké a viditelné
požehnání pro pokřtěného, požehnání, které by si učedníci mohli
přát především pro své rodiny. Záhy je také posílá činit jiné druhy
dobra, léčit, dělat zázraky, pomáhat lidem. Neučil tedy své
učedníky jen nabývat, nýbrž také zapírat své touhy, které souvisely s vlastněním. Vedl je k sebezáporu. Pomyslete, v čem všem
se museli zapřít, když byl Ježíš potupen a nakonec ukřižován, a
pak jim tenhle sebezápor na tak vznešeném stupni byl ještě příliš
těžký a nepochopitelný.
Obecně se tedy dá říci, že bezpečná, ve smyslu vrůstání do
věčnosti je taková ctnost a jen taková ctnost, která je doprovázena
patřičnou a stoupající mírou sebezáporu, neboť i ona a především
ona má vést k ukřižování člověka, rozuměj jeho pocitu oddělenosti
reprezentovaného jeho jástvím, společně s ctností, která byla
prostředkem k tomuto ukřižování.
Ocitneme-li se pak nad ctností, to neznamená, že začneme
být nectnostní, nýbrž že nám ctnost přestane být vývojovým
podnětem a prostředkem a začne být trvalým projevem bez
vývojového účelu.
Zapírá-li se člověk, už vlastně bere svůj kříž, na kterém jeho
oddělenost bude nakonec ukřižována. Čili než může dojít k
ukřižování, musí si vzít kříž, právě tak, jak to ukázal Ježíš
symbolicky, když šel na Golgotu. Chybí nám obvykle pochopení,
že tím křížem není ani osud, ani utrpení a pokud jím utrpení je,
pak vždycky s otázkou proč?, neboť utrpení je znakem
nerovnováhy ve vývoji, které nemá trvat příliš dlouho. Mají se
hledat prostředky, jimiž by byla překonána. Nakonec nastalo i u
Ježíše utrpení, ale až nakonec a ne na dlouho, protože našel
prostředek, jak se jím dát poučit, symbolicky odpověď na otázku,
kterou si kladl na kříži: "Bože, proč jsi mne opustil?" a našel
odpověď v projevu vůle: "Otče, odevzdávám ti svého ducha." A to
byl moment, kdy mohl umřít, rozuměj začít bezmezně přecházet
do věčnosti. Utrpení tím definitivně končilo. Obdobně je tomu i na
nižších stupních sebezáporu a umírání. Návod Ježíšův je obecně
platný. Utrpení je avizem neúplnosti odevzdanosti, neúplnosti,
která není ani úměrná dovršenému stupni.

Znovuzroď se!
Pravil-li Ježíš "zapři sama sebe, vezmi svůj kříž a následuj
mne", vyjmenoval prostředky, pomocí nichž se můžeme
znovuzrodit. O znovuzrození pak řekl Nikodémovi důležité poučky,
které jsou obsaženy v evangeliu sv. Jana III, 1-18:
Mezi farizeji byl jeden člověk, jménem Nikodém, židovský
předák. Ten přišel k němu v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi
přišel jako učitel od Boha, neboť nikdo nemůže činit taková
znamení, jaká činíš ty, není-li s ním Bůh." Ježíš mu odpověděl:
"Vpravdě, vpravdě ti pravím. Nenarodí-li se kdo znova, nemůže
vidět království Boží." Praví mu Nikodém: "Jak se může člověk
narodit, když je stařec? Což může podruhé vejít do matčina lůna a
narodit se?" Ježíš odpověděl: "Vpravdě, vpravdě ti pravím.
Nenarodí-li se kdo z vody a z 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, abyste 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." Nikodém se
ho otázal: "Jak se to může stát?" Ježíš mu odpověděl: "Ty jsi
učitel v Izraeli a neznáš to? Vpravdě, vpravdě ti pravím: Co víme,
o tom mluvíme a co jsme viděli, o tom svědčíme, ale naše
svědectví nepřijímáte. Jestliže jsem vám řekl věci pozemské a nevěříte, jak uvěříte, až vám budu mluvit o nebeských? A nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil s nebe, totiž Syn
člověka."
Dříve než si vysvětlíme tato závažná slova, jeden doplněk
tohoto poučení a jedno vysvětlení na okraj hlavního obsahu textu.
Znovuzrozením nekončí vývoj. Sebezápor vede k ukřižování
a téměř zároveň k postupnému znovuzrozování. Obojí pak, smrt
jednoho a znovuzrození druhého, jsou prostředky ke vstupu na
nebesa, lépe řečeno k nanebevzetí, protože nikdo nevstoupil na
nebe než ten, kdo z nebe sestoupil. Syn člověka, Ježíš Kristus.
Všichni ostatní byli na nebe vzati, Ježíš tomu říká, že vešli do
království Božího, nikoliv do jejich království. Ježíš tu poprvé jasně
definuje rozdíl mezi vtělením Božím a člověkem. Člověk
nepřichází na tento svět přímo od Boha.
Mohla by vzniknout pochybnost, zda vůbec člověk může
vstoupit do nebe. Proto je třeba vždycky mít na zřeteli, co o téže
věci řekl Ježíš jinde. Třeba zde řekl: "Nikdo nepřijde k Otci než
skrze mne." Otec, jak se narodíme, je na nebi, tedy lze přijít do
nebe jen prostřednictvím Syna božího. Vtělený Bůh samozřejmě
mohl vstoupit rovnou k Otci, ale ani u něho to nebyl jednoduchý

proces. Je zaznamenáno, že se po ukřižování zjevil v jakési
zahradě ženě a napomenul ji, aby se ho nedotýkal, že teprve jde k
Otci. Ježíš totiž transmutoval veškerou svou hmotu, aby mohl
odejít k Otci "v těle". To mělo velký význam pro jeho vykupitelský
úkol, neboť mu šlo i o to, aby ukázal i živé lidské hmotě cestu k
Otci, lépe řečeno, aby napříště život ve hmotě nebyl podceňován
a bylo možno realizovat cestu do věčnosti pomocí života, který
vedeme na zemi.
Radil-li Ježíš, abychom se znovuzrodili z vody a ducha, na
první pohled poznáváme, že měl na mysli napodobování jeho
života od křtu v Jordánu, kde došlo ke znovuzrození z vody až po
zmrtvýchvstání a nanebevstoupení s příslušným předáním Ducha
svatého apoštolům. Jako by říkal Nikodémovi: "Zůstaneš-li ve
vývoji na úrovni člověka, který ještě nevstoupil do Jordánu s
účinky, o nichž je při tom řeč, a nebudeš-li mne následovat i dále,
nemůžeš vejít se svým vědomím do věčnosti, nenajdeš ani pravou
svobodu, kterou já hlásám, a k níž ukazuji cestu."
Křesťané šli, bohužel, cestou nejmenšího odporu, a ta je v
tomto případě zcela neplodná. Zachovali formu a opustili ducha
Ježíšova poučení. Sice se křtí už děti, v některých církvích až
dospělí, ale nikdo s účinkem křtu v Jordánu. Sice v některých
církvích dochází k biřmování, kterým se má napodobovat seslání
Ducha svatého, tedy křest duchem, ale zase bez účinku, který toto
sestoupení mělo na apoštoly. Nejsem proti náznakům toho, co se
má stát. Jsem však proti tomu, abychom se spokojovali s náznaky,
když nás Ježíš Kristus učí, že se máme znovuzrodit a ukazuje
svým životem, jaké následky takové znovuzrození musí mít, aby
jím bylo, aby vedlo do nebe, tj. do stavu absolutní svobody vědomí
nezávislého na jakémkoliv nástroji projevu, do stavu osvobození
od času a prostoru, od děje a všech ostatních proměn jím
způsobených.
Nemá-li
znovuzrození
těchto
a
jiných
osvobozujících příznaků, není znovuzrozením. Pravým znakem
dosti
vznešeného
stupně
znovuzrození
je
činorodá
bezstarostnost. Mluvím jen o znaku, kterého může být svědkem i
neznovuzrozený člověk, zcela o věci nepoučený pozorovatel.
Znovuzrozením se dostává daleko více důkazů o pokračujícím
přerodu.
Odvoďme si definici znovuzrození. Ježíš ji odvozuje z
narození člověka; proto Nikodém nemohl pochopit, jak se může
člověk znovu ocitnout v matčině lůně, a tento požadavek se mu
právem zdál být nesplnitelný. Ježíš však učil jenom podobenství,
arci podobenství velmi přiléhavého. Ježíš je slovně vyjádřil před
Nikodémem, ale svým životem je daleko dokonaleji vyjádřil dějem

a událostmi. Znovuzrodil se v Jordáně, znovuzrodil se při vstání z
mrtvých. Znakem obojího tohoto znovuzrození byla jednak voda,
jednak krev prolitá na kříži. Vidíme, že bychom se nemuseli dívat
na znovuzrození jen pomocí symbolu narození, nýbrž i pomocí
symbolu křtu. Zůstaňme však u slovního Ježíšova odvození z
opětného narození.
Rodíme se na tento svět proto, abychom se v něm vyvinuli v
dospělého člověka. Tak by zněla běžná definice narození účelem.
Duchovní znovuzrození, o němž mluví Ježíš Kristus, má obdobný
smysl. Znovuzrozujeme se proto, abychom dosáhli dospělosti ve
věčném životě.
Ježíš svým podobenstvím o znovuzrození z vody a z ducha
upozorňuje, že nejde o pouhou obdobu lidského narození, neboť
ono nemá dva stupně, jak je naznačeno o duchovním
znovuzrození, že je dvojí, jedno z vody, druhé z ducha.
Znovuzrození lidé zase nás poučují, že při znovuzrození jde
opravdu jen o vědomí, začátek dospívání do vědomě prožívaného
věčného života, neboť jak praví, kdokoliv se znovuzrodí, pozná, že
nezačal teprve od té chvíle existovat ve věčnosti, nýbrž že tam od
vždycky existoval, jenže dříve nedospěl tak daleko, aby si byl toho
vědom.
Vynecháme-li všechny předběžné krůčky k tomuto
uvědomění, pak je prvním podstatným krokem k němu opuštění
jednoho stavu a vstup do druhého stavu. Asi tak jako když dítě
opustí matčino lůno. Dokud je v něm, je zcela závislé na životě
matčině, na pulsování jejího srdce, na přívodu krve do jeho
organismu přes matčino tělo. Žije v odděleném úzkém světě, který
je vymezen stěnami dělohy a v ní ještě blány naplněné plodovou
vodou, v níž má zcela omezený pohyb. Podobně je tomu už s
narozeným mladým či starým člověkem. Žije ve vesmíru, který má
časoprostorové rozměry. Cítí se v něm dokonale oddělen od
věčného života nezávislého na stěnách vesmíru, neví o něm, asi
tak jako dítě v matčině lůně neví nic o životě mimo ně. Jakmile se
začne znovuzrozovat ve věčném životě, připadá mu, jakoby
ztrácel půdu pod nohama. Porodníci mají dojem, že dítě, když
opustí matku a začne dýchat, se lekne, že už se nemá o co opřít,
že nějak visí v prostoru, a to že je jeden z důvodů, proč začne
plakat.
Obdobně je tomu při duchovním znovuzrozování. Člověk
zažívá dvojí: rozšiřování vědomí a ztrátu pocitu tělesnosti. Mluvím
tu o vnitřních stavech, které zprvu obvykle nastávají jen při správné vnitřní modlitbě, avšak stav rozšíření mysli se potom přenáší i

do ostatního života mimo modlitbu, a to do té míry, do jaké pro něj
zjednáme v ostatním životě podmínky. Musíme zjednat pro něj
takové podmínky, jaké existují při zmíněné správné vnitřní modlitbě, tj. stane-li se naše činnost modlitbou. Nestane-li se jí, pak se
sice znovuzrození může i nadále rozvíjet, avšak jen za cenu
extasí, vytržení ze všeho, co není modlitbou. Extáze různých
stupňů bývají tedy u lidí, kteří nedovedou postavit život ve světě
na úroveň modlitby, projevem postupujícího znovuzrození ve
vnitřním přerodu, čili dalším podstatným pokrokem. Pokud tyto extáze člověka příliš nevysílí a on je přežije, nastane další fáze
znovuzrození, která by ovšem mohla nastat i bez extazí. V této
fázi se přelije vnitřní zkušenost do zevní zkušenosti se světem a
spojí se s ní v jednu jedinou skutečnost. I to se děje postupně.
Mluvil-li Ježíš o znovuzrození z vody a z ducha, mluvil o
dvou krajních bodech dlouhého, mnohastupňovitého procesu, jak
jej podrobně vylíčil celým svým životem, nikoliv jen od vstupu do
Jordánu až po zmrtvýchvstání.
Nyní si vysvětlíme, proč Ježíš přirovnal znovuzrození zrovna
k narození z vody a z ducha. Víme, že stejného symbolu používá
starozákonní pisatel, když líčí stvoření světa. Na počátku se Duch
Boží vznášel nad vodami, než se dal do tvoření. Ježíš Kristus
doplnil tento obraz symbolem vlastního života, neboť vstoupil do
Jordánu, do tekoucí vody. Řeka vždycky teče jedním směrem. Je
tu skryt návod, jak vnitřně provést znovuzrození. Čemu může člověk dát v sobě jediný stejný směr než své mysli. Uspořádat mysl
tak, aby tekla jedním směrem a z tohoto směru nevybočovala, je
prvním předpokladem znovuzrození. Ježíš i tuto poučku svým
životem dále rozvedl, abychom ji mohli následovat, neboť pravil o
sobě, že nejedná z vlastní vůle, nýbrž soustavně plní vůli Otcovu.
To byla už velmi vznešená fáze znovuzrození. Před tím, ve 12 letech, o sobě pravil, že musí být v tom, co je Otcovo, a ještě před
tím Maria přivolila k početí Syna Božího, a konečně vzdálenou
přípravou ke všemu tomu byla odvěká touha židovského národa
po Spasiteli.
Zůstaňme však ještě u symbolu vody. Jestliže Ježíš posílal
své učedníky ještě za svého života křtít a sám nekřtil, pak se nám
nabízí toto vysvětlení takového počínání: Ježíš učil své učedníky
usměrňovat tok mysli a oni jistě zažívali blahodárnost tohoto
usměrnění. Poznávali také, že kromě zaujetí jediné myšlenky na
duchovní cíl, jak jim to Ježíš ustavičně připomínal, je velkou
pomůckou i prostorové usměrnění tohoto toku. Prosím, jen
pomůckou. Při křtu vodou, lije-li se voda na hlavu, jak se z tradice
zachovalo, stéká k nohám. Napadne nám, že asi sem mířil Ježíš

svou poučkou, kterou vyslovil k učedníkům, když jim myl nohy:
"Budou-li vaše nohy čisté, bude celé vaše tělo čisté."
Kdyby tělo nehrálo tak velkou úlohu při znovuzrození, a
kdyby nebylo k němu třeba živého těla, mohli bychom tuto
poznámku pominout bez povšimnutí. Má-li se však člověk
znovuzrodit, musí být i jeho tělo čisté. Ovšem, neobvyklým,
zvláštním způsobem, že se očistí nohy, a tím bude i celé tělo
čisté. Zase nejde o hmotnou vodu, nýbrž o tok mysli, který jedině
může očistit nohy a tím i celé tělo. Tyto věci pro nás znovu objevil
J. B. Kerning a po něm Karel Weinfurter. Očista od nohou není
jediný možný postup, ale je to postup navrhovaný Ježíšem, při
něm voda se lije na hlavu a začínají se čistit nohy. Tyto dvě
poučky musíme umět spojit v jednu.
Vnitřní modlitba se dá uspořádat např. tak, že zvolíme vhodnou látku, kterou naplníme mysl. Myšlenky se rodí v mozku, v hlavě. Tuto látku pak necháme stékat do nohou. Ze zkušenosti víme,
že i když každá myšlenka jde z hlavy, nemáme si tuto cestu myšlenky představovat. Vždyť jde jen o mytí nohou. Kdybychom
opomenuli tuto poučku, nezdařila by se očista. Petr přece chce od
Ježíše, aby mu umyl celé tělo, ale Ježíš odmítá, výhradně myje
nohy, a toto umytí stačí k celkové očistě těla. Ježíš tedy umývá jen
nohy, kdežto jeho učedníci křtí litím vody na hlavu. Nepřipadá vám
to jako obdobné počínání Ježíšovo, když chtěl uzdravit slepého z
jeho slepoty? Naslinil prach a potřel jím víčka slepého a kázal mu,
aby se neukazoval ve své vesnici.
Nechybí mně trpělivost, abych vám všechno podrobně
vysvětlil, ale držím se rámce výkladu. Učedníci měli jasné vědomí
o tom, že jejich mysl stéká směrem dolů a tím nabývá jejich vědomí nové, vyšší šíře. Přenášeli toto své vnitřní poznání při křtu na
křtěné a pomáhali své představě litím vody. Vkládali do tohoto
proudu proud své mysli. Ježíš si nepotřeboval pomáhat podobným
způsobem, aby uvolnil svou sílu vnitřního uskutečnění, protože
vědomě konal vůli Otcovu. Učedníci se na tuto úroveň ještě
nedostali, Ježíš učinil výjimku při uzdravení slepce. Zřejmě chtěl
názorně poučit učedníky, jak vzniká zázrak. Vícekrát to neučinil,
abychom si nemysleli, že šlo o magii. Šlo o poučení, jak prohlédnout. Ježíš však nepotřeboval vyburcovávat svou představivost,
aby přenesl jakýkoliv svůj stav na kohokoliv. Ovšem, mohl to učinit
jen v míře, kterou dotyčný snesl. Jinak by mu byl ublížil.
Jdeme-li dále se symbolem vody, dostaneme se až k Panně
Marii. Jistě je vám nápadno, že na poutních místech zasvěcených
Panně Marii se často shledáváme se zázračnou vodou, jíž se

přisuzuje např. léčivá moc. Nejslavnější jsou Lurdy. Proč je kult
Panny Marie tak často spojován s vodou? Panna Maria v
nejvyšším smyslu představuje nesmrtelnou duši, která bez
poskvrny počíná ze sebe pro nás rodit nesmrtelný život.
Symbolicky také v ní je plodová voda, ze které povstává věčný
život. A právě toto vodní prostředí je rozhodující pro vzrůst
uvědomění si nového života. Je to studánka, ze které sice může
voda odtékat, ale která představuje vodu klidnou.
Navažme na vnitřní modlitbu o nohách. Mysl, která odtekla
do nohou, se tam musí usadit. Tím se ztotožní s klidem
nesmrtelné duše a tento klid nesmrtelné duše začne provádět své
dílo, počne nový život a porodí jej. Duše je trpnou složkou
vývojové síly. Je nutno na ni působit, a to duchem, myslí. I tak lze
rozumět znovuzrození, které by se pak dalo vysvětlit jako
vzájemné působení na sebe dvou složek vody (Panna Maria) a
Ducha (ducha svatého, který zastínil Pannu Marii, aby počala
Ježíše). Tento výklad sice vystihuje podstatu znovuzrození, ale
neodhaluje stupňovitost.
Někteří křesťanští mystikové užívají podrobnější členění
znovuzrození: křest vodou (symbolizovaný pokřtěním Ježíše v
Jordáně), křest krví (Ježíšova smrt na kříži), křest ohněm (seslání
Ducha sv. na apoštoly). Toto členění odpovídá hlavním stupňům
znovuzrození, kterými je třeba projít, a pamatuje také na příslušné
stupně sebezáporu, jímž je znovuzrození podmíněno. Na této
symbolice si cením nejvíce fakt, že odpovídá postupu, který se má
zachovat. Voda teče dolů, krev koluje a při smrti se zastavuje,
oheň stoupá vzhůru. Opět upozorňuji, že tento vývoj probíhá, aniž
bychom mu dávali naznačený směr.
Znovuzrození z Ducha je vyvrcholením vývoje zvláštním
druhem poznání, které nemá povahu postupného poučování,
nýbrž nazírání na celou jsoucnost, pravdu a život. Ježíš tuto
skutečnost vysvětlil učedníkům velmi názorně, když řekl, že teprve
tehdy, až odejde on, který je vyučoval postupně, může přijít Duch
svatý, který je naučí všemu, tj. najednou, jiným než postupným
způsobem.
Nehleďme na tento způsob vnímání jen náboženskýma
očima. V myšlence Ježíšově je utajena předpověď budoucího
způsobu chápání, budoucí největší revoluce, jaká kdy nastala,
nejen mezi lidmi, ale i v celém vesmíru. Jakými prostředky je
uskutečnitelná? I to Ježíš podrobně líčí celým svým životem. Ve
zkratce se dá říci alespoň tolik, že odkryje-li člověk v sobě věčný
zdroj všeho dočasného, především svého pozemského života, to

se stane už při křtu vodou, může se do něho postupně celý vrátit,
může znovu vejít do lůna matčina, do nesmrtelnosti, ze které
vzešel. Rozdíl bude v tom, že si tam bude sebe uvědomovat.
Naproti tomu postupné poznávání struktury hmoty učinilo
takové pokroky, že hmota se nám v pravém slova smyslu rozkládá
pod prsty, spiritualizuje se asi tak jako nám o tom vypráví Nový
zákon, když svědčí, že Ježíš se odhmotňoval, nechtěl-li připustit,
aby byl kamenován, nebo korunován za židovského krále. Je však
velký rozdíl mezi dnešním rozkladem hmoty násilím a Ježíšovým
libovolným a především nenásilným odhmotňováním. Ježíš
ukázal, že hmota se má stát tvárným materiálem věčnosti a nikoliv
nástrojem k zabíjení druhého. Dnes došlo k nerovnováze ve
vývoji. Hmotu sice nedovedeme nenásilně odhmotňovat, ale zato
dovedeme odhmotňováním hmoty způsobovat strašné následky
na lidském rodu. Nechci přehlížet blahodárnost působení izotopů v
lékařství aj., ale pro násilí, které hrozí lidstvu z válečného užití
jaderné energie, není omluv. Je nasnadě jen jedno východisko
trvale použitelné, nikoliv dočasně jako dohoda mezi státy o
výhradně mírovém užití jaderné energie. Tím východiskem je
sjednání rovnováhy mezi mravností a poznáním, tak jak to
požadovali už starořečtí filosofové, když odmítali zavést
technickou kulturu jen proto, aby se lidé nepovraždili. Viz
myšlenky Empedokla z Akragantu.
Vnitřní poznání, jak je navrhuje Ježíš, daleko více podporuje a zvyšuje mravní úroveň než postupné mozkové a smyslové
poznání, i když i při něm mravnost zůstává pozadu ve vývoji a
musí být záměrně podporována, hlavně rozvíjením lásky jak o ni
mluvil Ježíš.
V budoucnosti bude čím dále neúnosnější míra postupného
poznávání vedle nevzrůstající úrovně mravnosti. Pochopíme to z
příkladu: Jaké nebezpečí pro okolí představuje člověk, který je
schopen vraždit, a má k dispozici jen nůž. Jakým nebezpečím je
člověk stejného založení, který má revolver, a jakým ten, kdo má k
dispozici atomovou energii. Čím dál tím více je zapotřebí, aby se
lidé znovuzrozovali, neboť se znovuzrozením, jak mu učí Ježíš je
spojen stále se zdokonalující pocit sounáležitosti se vším a se
všemi, stále větší zodpovědnost za vše a za všechny, a to představuje záruku pravé mravnosti. Znovuzrozený člověk bude
pociťovat, že cokoliv bylo učiněno nejmenším z bratří jeho, jemu
bylo učiněno a přitom dokáže odpouštět nevědomým, jak ukázal
Ježíš osobním příkladem.

Znovuzrození má však svou vnitřní a vnější stránku a jen
obojí dohromady je dokonalé. O nutném zharmonizování obou
stránek znovuzrození podává Ježíš cenné informace hlavně svým
životem. Narozením ve stáji, které jsme si vysvětlili jako vnitřní
stav v nastupujícím procesu znovuzrození, nenastává série
dalších vnitřních stavů znovuzrození, nýbrž dlouhé období
zažívání asimilování tohoto stavu, tohoto vnitřního pokroku ve
vnějším světě. Nejvýstižněji by se dalo celé období Ježíšova
života, od jeho narození až do nastoupení učitelského úřadu,
nazvat smiřováním a vyrovnáváním rozporů mezi vnitřním
pokrokem a nepoddajností hmoty. Tyto rozpory a jejich řešení jsou
v životě Ježíšově symbolizovány pronásledováním od Herodesa,
pobitím mláďátek a setrváním Ježíšovým v chrámě ve dvanácti
letech. Na druhé straně se z téhož období dalšími symboly
ukazuje pomocná ruka vnitřního poznání, která slouží k překonání
těchto rozporů. Zjevení andělská sv. Josefu, příchod sv. Tří králů,
útěk do Egypta atd. Všechny tyto symboly čekají na rozluštění a
převedení do praxe. Dnes ve dvacátém století řada lidí je dokáže
rozluštit, ale jsou si dobře vědomi toho, že i dříve tomu tak bylo, a
přesto nikdo jejich smysl neprozradil, aby nezavázal lidi k něčemu,
co by nedokázali plnit, takže výsledkem poučení by bylo zavržení
všech, kteří poznali, ale nezařídili se podle svého poznání. Vizte
rozhořčení Ježíšovo nad farizeji, a jeho proroctví o zkáze
Jeruzaléma.
Z Ježíšova života se dovídáme, že znovuzrození z vody,
jehož první fáze probíhala při narození v Betlémě a druhá při křtu
v Jordáně, nemůže se dostat z první fáze do druhé, nesrovná-li se
s dosaženým vnitřním pokrokem zevní život. Toto vyrovnávání
vnitřního pokroku s vnějším trvá v Ježíšově životě třicet let a
představuje nejopomíjenější stránku duchovního vývoje. Dostává
se nám tu odpověď, proč se duchovní vývoj zastavil tak záhy i u
některých velmi dobře fundovaných následovníků Kristových,
pokud nedokázali překonat předsudky a vedení lidí, které se
dostalo mezi ně a Krista.
Po dokončení křtu vodou, symbolicky naznačeném vstupem
Ježíšovým do Jordánu, nastává období tvrdých zkoušek. Sice
kratší - ovšem i čas je zde symbolem - ale daleko názornější než
předešlé. Čím dále se postupuje, tím zřetelněji se ukazuje, co
mínil Ježíš slovy o jhu, které je třeba na sebe vzít, i když je nazval
sladkým a příslušné břemeno lehkým.
Toto jho je jiným způsobem sladkým a břemeno jiným
způsobem lehkým než bychom byli ochotni předpokládat. Obě
jsou takovými, jakými je nazval Ježíš, svými účinky a pomocí které

se člověku dostává při jejich provádění. Tuto pomoc Ježíš
symbolizoval např. pomocí Simona Cyrenejského, kterého donutili
nést Ježíšův kříž, podtrhuji slovo donutili, neboť člověk beroucí jho
Ježíšovo je neustále svědkem toho, že jeho okolí, bez jeho
osobního přičinění (a toho nesmí být) mu musí pomáhat, a to
podstatně, tak, že by se bez této pomoci neobešel. Kdo zapomíná
na tuto skutečnost, zbytečně prchá ze světa, pak nemůže
uskutečnit rovnováhu mezi užitím a asimilací poznaného ve
vnějším životě. Nemůže ani dospět k druhé části křtu vodou, ke
vstupu do Jordánu, a ke vědomí tím poznáním, že je Synem
Božím, jinak řečeno, že je nesmrtelnou bytostí a že jeho pravým
otcem a matkou je nesmrtelný život.
Z tak důležitého poznání, nikoliv jen odněkud jinud převzatého vědění, např. vírou nebo z poznání jiných lidí, je nutno vyvodit dalekosáhlé důsledky. Ježíš všechna tato vyvození předvádí
svým životem mezi Jordánem a křížem, shrnuje je v poučky, z
nichž hlavní jsme si již vysvětlili. Kdo nedokáže vyvodit tytéž
důsledky ve svém životě, nedostane se na kříž nebo zůstane pnět
na kříži a nedokáže na něm umřít, jak si na to stěžovala sv.
Terezie z Avily. Přivodí-li se vnitřní zážitek ze křtu v Jordánu - opět
zdůrazňuji, že to všechno jsou symbolické mezníky na cestě, nikoliv doslovná skutečnost - do zevního života, uskuteční-li se v něm,
pak konečně vyvrcholí i znovuzrozování a nestojí nic v cestě
tomuto vyvrcholení, leda ctnosti, které v zahradě Getsemanské v
rozhodném okamžiku nebyly naštěstí k potřebě - tři učedníci, které
si Ježíš pozval na pomoc, usnuli, přestože je vybíral, aby se s ním
modlili - a po smrti Ježíšově - rozuměj po zakončení osobního
vedení, mají tendenci se poschovávat strachy, že nejsou k
potřebě. Symbol: učedníci Páně se po smrti Ježíšově skrývali.
Přesto však musí sehrát významnou roli v další fázi vývoje, neboť
jinak by příspěvek ze zkušenosti se životem v tomto světě nebyl
využit a život ve světě by byl ve svých účincích anulován. Vrcholné
poznání nezískává člověk pro sebe, nýbrž musí se stát podílníkem
na spasitelském úkolu Kristově. Tím nechci říci, že musí kázat a
obracet na víru. Jsou jiné možnosti působení. Jen je nutné, aby se
jich nezříkal. Velice vnitřně pravdivě o tom vypráví legenda o sv.
Petrovi, který utíkal z Říma, kde mu hrozilo umučení. Zjevuje se
mu Ježíš. Petr se ho ptá: "Kam kráčíš, Pane?" a Ježíš mu
odpovídá: "Na tvé místo, Petře."
Tato odhalení, která jsem vám ve vší stručnosti zprostředkoval stačí k podkladovému vědění, dostačujícímu k tomu, abyste
mohli Ježíše Krista následovat, budete-li prohlubovat své vědo-

mosti o jeho poučkách pozorným rozjímáním o všem, co je
napsáno v Novém zákoně.
Budu psát ještě dál, ale kdybych toho sebevíce napsal a
nenašel ve vás dobrou vůli následovat Ježíše Krista, ničím bych
vám neprospěl. Čtení tohoto druhu není pro zvědavé. Vědění
tohoto druhu je jiné povahy než znalosti jiné přírodní vědy.
Všímáte si, že nauku, kterou zde přednáším, považuji za přírodní
experimentální vědu, která se liší od ostatních přírodních věd
hlavně tím, že experiment se provádí na poučovaném nikoliv na
objektech mimo něj. Proto tato věda nenašla nikdy mnoho
zastánců a pozorovatelům stojícím mimo její praxi, připadá být
neobjektivní. Srovnáním subjektivních účinků experimentů na
mnoha jedincích dá se však dojít ke zcela objektivnímu výkladu
této vědy, pokud subjektivní výsledky experimentu jsou totožné
nebo aspoň obdobné.
Je chyba, že jha a břemena Ježíšova se po něm chápali jen
lidé věřící. Je na čase, abychom vyslyšeli volání Ježíšovo: "Pojďte
ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vás občerstvím." V tomto volání neapeluje jen na věřící, nýbrž na
všechny lidi, kteří jsou činni, které konec konců život musí unavit,
obtížit. Vedle menší části lidstva, pro kterou se život stává stále
snažší, roste větší řada těch, pro něž se stává život stále těžší, a
to buď proto, že nemají co jíst, nebo že se proti své vůli ocitají ve
válkách, které nejsou jen vyhlazovací, nýbrž způsobují řadu
následků čím dále trvalejší neblahé povahy. Nemám na mysli jen
války zbraněmi, nýbrž i ideologické války, které rozdělují lidstvo
proti jeho vůli, učí je nenávidět proti jeho vůli a škodit proti jeho
vůli. Proto se stává stále aktuálnějším volání Ježíšovo, a možno
říci, že nebude-li ho dbáno, vzniká pro lidstvo větší nebezpečí než
v dobách řidších styků mezi lidmi a v dobách méně nebezpečné
techniky a vědy.
Dnes už si dovedeme představit, jak se jednou mohou splnit
prorocká slova Ježíšova. Bude jeden ovčinec a jeden pastýř."
Hromadí se zkušenosti žijících před Ježíšem i po něm, kteří
následovali přerůzné vůdce přerůzných vyznání, a přesto výsledky
jejich cesty jsou totožné, jakoby následovali jednoho a téhož
Krista. Ježíš pak symbolikou svého života vyznačil nejen mezníky
této prastaré cesty za věčným životem, ale upozornil na všechny
překážky a na způsoby, jak je překonávat. Symboly mají velkou
přednost před konkrétními poučkami, obdobně jako symboly
matematické. Jsou obecně platnými vzorci, podle kterých se dá
postupovat v každém konkrétním případě. A já si zde nekladu
žádný jiný cíl, než ukázat, jak tyto vzorce uplatnit. Budeme-li

přistupovat k přechodu z pomíjejícího života do věčného jako k
problému, řešitelnému během lidského života a ne až po smrti,
budeme-li tento přechod považovat za přirozený stupeň ve vývoji
lidstva, najdeme rázem v Ježíšově životě a učení tolik pouček, že
ho nikdo nezavrhneme a že se jím všichni budeme řídit. Pak
konečně ho povýšíme na pastýře, který může být vůdcem celého
lidského stáda. Nebude potom zapotřebí stavět dále jednu víru
proti druhé, jedno náboženství proti druhému a tím méně bude
zapotřebí stavět vědu proti náboženství. Ježíš potom bude mít
odpůrce mezi pohodlnými lidmi, pohodlnými jak v myšlení, tak v
následování, kterým bude i nadále postačovat užít si a odejít. Tato
široká cesta, vedoucí ke zkáze, bude tedy neustále existovat a
Ježíšem naznačená cesta bude i nadále úzká a nikdy nebude jiná,
protože vyžaduje od člověka soustředěné úsilí za jediným cílem, a
toho je málokdo schopen.
Domysleme jen Ježíšův příkaz, abychom neseděli na dvou
židlích. To znamená, že má-li dojít k přetvoření člověka, čili jak
tomu říká Ježíš, k jeho znovuzrození, je třeba aby i jeho skutky,
jeho myšlení se ubíralo jedním směrem, nikoliv modlitba jedním
směrem a činnost jiným. To je nadlidský úkol, opravdu nadlidský.
Nikdo, kdo si myslí, že jej zmůže vlastní silou, jej nedokoná. Síla,
kterou má člověk normálně k dispozici, stačí jen k tomu, aby
rozvinul květ pozemského života a bezmocně přihlížel k jeho
vadnutí a zkáze. Má-li jeho květ vydat plod věčného života, musí
následovat Krista na všech cestách svého života. V tom smyslu je
jeho cesta úzká. V tom smyslu je jeho břemeno lehké, protože ví,
jak ho zvládnout, zvládá jej totiž napodobováním Krista. Brzy po
nastoupení takové cesty pochopí, že právě jen toto napodobení
mu může poskytnout takový rozlet a s ním postupně nabývanou
svobodu, že žádná jiná cesta mu nemůže nabídnout tolik jistoty a
zadostiučinění.
V napodobení je obrovská moc. Dítě v napodobování
starších má hlavní zdroj duševního růstu. Obdobně je tomu s
růstem duchovním. Následovat Krista znamená především ho
napodobovat. Následujeme-li ho napodobováním, setkáváme se
ke svému velkému podivu se silou, kterou bychom nikdy sami ze
sebe nenasbírali. Je to síla všech těch, kteří napodobovali Krista
před námi, ale nejen ta, nýbrž síla nadčasová, o níž je tajemná
zmínka v evangeliu o proměnění Páně na hoře Tabor. Setkal se
tam s Mojžíšem a Eliášem jako by byli nikdy neumřeli, v plném
rozvoji jejich života. Podobně se setkává sv. Antonín Paduánský s
Ježíšem dítětem, potřebuje-li toho ke svému vývoji. O nebezpečí
vizí jsme si už něco řekli. Abraham by byl na základě

nepochopeného slova, (a já též hlasy, které nepocházejí z
lidských úst, řadím mezi vize v nejširším slova smyslu), málem
zabil své dítě, tři učedníci Páně by byli pro blaho, které prožívali
při vizi na hoře Tabor, rádi zanechali svých méně oblažujících
úkolů, sv. František z Assisi porozuměl chybně slovům oživeného
obrazu v polorozpadlém chrámu, a místo aby budoval svůj vnitřní
chrám, dal se do opravování polorozpadlého chrámu vnějšího.
Přece však si musíme přiznat, že mnohé vize byly pro
následovníky Krista užitečné, i když jim tito nerozuměli. Tak např.
sv. František z Assisi po nějaké době přešel k budování vnitřního
chrámu, Abrahamovu ruku zastavil anděl, třem učedníkům na hoře
Tabor se dostalo zkušenosti, že existuje obcování svatých. Vidění
ďábla u mnohých bojovníků zocelilo jejich síly odporu proti zlu.
Přesto však vize není pravým a podstatným znakem pokroku při
následování a napodobování Krista.
Proč tohle říkám zrovna na místě, kdy nabádám k
napodobování Krista? Stává se, že někteří lidé, obvykle nadaní
velkou představivostí, která jim může být vydatným pomocníkem
na cestě, mají různá vidění Ježíše a svatých, prožívají utrpení
Ježíšovo na kříži tak živě, že např. nosí rány Kristovy na svém
těle. V takovém všeobecném pojednání jako je toto, nelze takové
projevy ani odsoudit, ani schválit, protože u každého jednotlivce
mohou být různého druhu.
Bezpečnější je nepřikládat jim velkou nebo mimořádnou
důležitost, nýbrž je považovat za pouhé průvodní zjevy a
posuzovat jejich význam podle účinku. Napodobování Krista ani
nemusí, ani ve většině případů, i když je nejupřímnější, nemůže
vést k těmto projevům a známkám a není proto méněcenné. Tam,
kde k nim vede, musíme být daleko opatrnější v posuzování celé
cesty než tam, kde k nim nedochází, protože síla lidské
představivosti je velmi mohutná a mnohé její výplody mohou
člověka uvést k ukvapeným závěrům o stupni vývoje. Rozsouzení
o pravosti takových znaků je poměrně snadné při bližším
seznámení s člověkem, u něhož se vyskytují. Správný úsudek si
uděláme už při zodpovězení otázky, zda takový člověk nese
známky velkorysosti povahy, všestranné lásky k dobrým i zlým,
zda nelpí na výsledcích své cesty, zda se jimi nevynáší apod.
Účinek vizí a jiných neobvyklých znaků je důležitější než
jejich obsah a smysl. Vize zůstávají nejklamnější stránkou jakékoliv cesty.
Čeho je však zapotřebí, aby člověk rozšiřoval vědomí ne do
oblasti obrazů a představ, nýbrž do oblasti hlubšího pochopení

všeho, co se s námi děje, všech dějových a duchovních pochodů,
aby odhaloval symbolismus vlastního života a života jiných lidí a
čerpal z těchto odhalení sílu pro vlastní uskutečnění. Nejjistějším
znakem pokroku na cestě je vzrůstající láska, která nese znaky
lásky, jak o nich mluví sv. Pavel v epištole ke Korintským.
Nezapomínejme, že znovuzrození vede člověka právě za
smyslové vjemy, že se z člověka má stát nadlidská jsoucnost,
která už nepotřebuje být závislá ani na smyslových projevech, ani
na postupném rozumovém chápání. To všechno jsou velmi
těžkopádné prostředky poznání, s nimiž se nevystačí při stále se
rozšiřujícím vědomí.
Největším nebezpečím celého postupu jsou stavy, při nichž
o sobě člověk neví. Ty vůbec nepatří do oblasti, kam se vývojově
míří. Nezáleží na tom, že se člověk po nich cítí dobře. Má se mířit
na zcela opačnou stranu, do zbystření a rozšíření vědomí.
Zastavení změn mysli, které nutně nastává po určitém stupni vnitřní modlitby, není provázeno bezvědomím, nýbrž bezpředmětným
nazíráním, jakýmsi druhem neodolatelného míření do věčnosti,
jehož znakem je daleko větší bdělost než s jakou se setkáváme v
normálním bdělém stavu.
Konečně je třeba upozornit na nutnost trpělivě smiřovat
vnitřní pokrok s vnějším stavem a naopak. Stává se např. že hned
při prvním stupni znovuzrození, které symbolicky je naznačeno
Ježíšovým zrozením v Betlémě, člověk začne pociťovat velký
odklon od světa a života v něm. Jistá nutnost tohoto odklonu tu je,
ale musí být jen přechodná, asi jako útěk Ježíšův do Egypta. Čím
více se člověk snaží prodlužovat trvání vnitřních stavů, které mu
připadají být blahodárné, izolací a samotou, tím více oddaluje
další postup. Ježíš např. po znovuzrození v Jordánu odchází jen
na 40 dní na poušť, vnitřně dožívá užitek, který měl ze křtu
Janova, ale na konci postu vyrovnává vnitřní pokrok s vnějším,
neboť jeho já, zosobněné Satanem, se hlásí k právům, která mu,
na vyšším stupni nenáležejí. Tímto setkáním Ježíš navazuje
správné využití vnitřní zkušenosti v zevním světě. Činnost ve světě
přestává pro něho ukrývat v sobě pokušení, dát se jí unést a
odvést od konečného cíle. Vnitřní zkušenost musí být vždycky
beze zbytku uplatněna v zevním světě, a to tak dlouho, dokud
člověk ke svému vývoji potřebuje živé tělo, a pokud víme,
potřebuje je až do konce. Dokonce stav po ukřižování, na vlas
podobný smrti, nepředstavuje symbolicky fyzickou smrt, nýbrž
dokonalé odumření všemu, co je dočasné, tedy odumře daleko
dokonaleji, než jaké se dostavuje při fyzické smrti. Hmotnou smrtí

se nepřichází ke vzkříšení. Tato fáze znovuzrození je možná jen
smrtí na kříži v celém jejím symbolickém rozsahu.
Tyto náležitosti cesty si vysvětlíme v kapitolách: "Já jsem
Cesta, Pravda a Život" a možná ještě v dalších.
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Symbolická a absolutní skutečnost
Při soudu nad Ježíšem si Říman Pontský Pilát povzdychl:
"Co je pravda?" Ježíš na tento jeho povzdech nebo dokonce
otázku významně mlčel. Jindy jen v podobenstvích zobrazoval
pravdu, avšak tentokrát mlčel.
Tváří v tvář fyzické smrti, ke které byl Ježíš odsouzen,
pravda začíná mít jinou podobu, která se nedá vyjádřit slovním
symbolem.
Jako by Ježíš svým mlčením chtěl lépe vyjádřit pravdu, než
slovy. Slovy vyjádřená pravda je symbolem vyjádřená pravda.
Praví-li se na začátku evangelia sv. Jana, že "na počátku bylo
Slovo, a slovo bylo u Boha a Bůh byl to slovo", mluví se o pravdě,
která se ještě nevyslovovala lidskou řečí. Před lidským slovem
bylo Slovo, které nebylo vysloveno, a v něm byla obsažena nejen
celá pravda - v evangeliu sv. Jana symbolizovaná světlem - nýbrž i
celá skutečnost, dříve než se vtělila do časoprostorové existence,

do vesmíru. Sv. Jan o tom píše, že vše povstalo skrze slovo a nic
nepovstalo bez něho, co vůbec povstalo.
Co se to tehdy vlastně stalo? Donedávna se hádali vědci s
věřícími, zda opravdu mohlo jít o pouhých šest dní, nebo zda šlo
při stvoření světa o šest dlouhých epoch, nebo zda tomu bylo
úplně jinak. Řeč nejstarší části Starého zákona rozluštil kupodivu
nikoliv náboženský myslitel, nýbrž slavný československý archeolog dr. Bedřich Hrozný, jehož největším dílem bylo rozluštění
hetitského písma. Říkal, že při jeho luštění nenašel lepší opory
než v Genesi. Počínal si obdobně jako předním objevitel Tróje,
Heinrich Schliemann. Oba přestali považovat staré zkazky za pouhou báj a řídili se jimi. Heinrich Schliemann Homérem a Bedřich
Hrozný Genesí a Starým zákonem. A nepochodili špatně. Genese
není bájí, právě jako Homérova Illias a Odyssea jimi nejsou. Jen
nesmějí být brány tak, jak je čteme, nýbrž s trochou vtipu.
V Genesi se píše, že synové prvních dvou lidí, Adama a
Evy, si brali nějaké dcery, které nejsou uváděny mezi dětmi těchže
rodičů. Takové nedopatření nemohlo být vůbec nedopatřením.
Národy, pro něž byla napsána Genese, musely považovat Adama
a Evu nikoliv za dvojici lidí, nýbrž za celé tehdejší lidstvo, jména
synů Adamových pak byly názvy jednotlivých národů na tehdejším
Blízkém východě. Po tomto zjištění B. Hrozný okamžitě poznal ve
jménech Adamových synů Hamity, Semity atd. Jen syn Het neměl
obdoby mezi nám známými národy Blízkého východu. B. Hrozný
usoudil správně, že právě ty přečetné památky po neznámé
kultuře Blízkého Orientu, jsou hetitské. Starozákonní jméno syna
Adamova "Het" bylo první, jež znal z jejich mluvy, a odtamtud
začalo rozluštění celého písma.
My musíme postupovat obdobným způsobem. Pisatelům
Genese byl čas pouhým symbolem právě tak, jako Adam a Eva
byli symbolem nikoli prvních dvou lidí, nýbrž symbolem celého
známého lidstva. Šlo o komplexní symboliku. Nebylo v ní jen něco
symbolické a něco nikoliv. S časem jako symbolem, bohužel, do
dneška nikdo nepočítal. Dohadovali se jen, zda šlo opravdu o šest
dnů nebo o symbol dlouhých časových period. Nebudeme zde
rozhodovat vůbec o časových periodách a o jejich trvání, s tím ať
si pohrají jiní. My však musíme v rámci komplexního symbolismu
považovat veškeré časové údaje za symbol proměn, které se v
případě stvoření světa vůbec nemusí týkat jen stvoření, nýbrž
třeba i přetvoření člověka až do určitého stupně vývoje. Víme, že v
prastaré židovské Kabbale, jejíž kořeny a původ se ztrácejí v
nedohlednu, šestka znamená člověka. Dostáváme se tím zase k
celé sérii číselných symbolů, ve kterých tak mistrně sv. Jan ve své

Apokalypse překlenul propast mezi Starým a Novým zákonem,
mezi předkřesťanskými mysteriemi a křesťanskou mší a stále se
opakující duchovní obnovou pomocí církevního roku.
Čím podrobněji bychom sledovali líčení Genese, tím by nám
bylo jasnější, že jde o všestrannou, po všech stránkách
promyšlenou symboliku, nikoliv o skutečnost, s jakou se
setkáváme v běžném životě, a v níž je utajen smysl drobných
proměn. Za touto symbolikou se však skrývá ještě mnohem více
než rozluštění vnitřního přerodu člověka. Dá se z ní vyčíst i smysl
dnešního a kteréhokoli budoucího dne, ten smysl, který zcela
zákonitě uniká pozornosti všech, kdo se proměnili ve smyslovou
bytost, tedy pozornosti všech lidí, kteří jsou závislí na smyslovém
vnímání.
Ježíš Kristus o tom dobře věděl a svým životem nám pomohl
porozumět jak "stvoření světa", tak i přetvoření světa dočasného
na svět věčný. Ježíš věděl, jak je patrno z jeho podobenství, že
jakákoliv činnost probíhající v čase, stává se symbolem činnosti
bezčasové, nevtělené do času. Obdobně jakákoli skutečnost,
kterou si uvědomujeme v čase a v prostoru, symbolizuje
skutečnost existující mimo čas a prostor. Jen tak si můžeme
vysvětlit, že nadčasové pojmy, jako "království Boží" atd. ustavičně
srovnával s časnými pojmy, převzatými z dějové činnosti, jaké
jsme svědky svými smysly. Ježíš říkal, že my lidé jsme na takové
úrovni vývoje, že nemůžeme vnímat nesymbolickou, bezčasovou
skutečnost, nýbrž jen její odlesk, zrcadlový obraz, její časovou
odvozeninu, a proto v těchto časových, symbolických
odvozeninách vysvětloval skutečnost absolutní. Ježíš také věděl,
že vystihne-li svým podobenstvím nadčasovou skutečnost, a
uzná-li člověk, na své úrovni chápání, toto podobenství za
správné, podaří se mu posunout člověka na vrchol poznávacích
možností v času a prostoru, a že za tímto vrcholem se potom
nachází už jen a jen pochopení bezčasové skutečnosti. Pravil
však, že aby došlo k takovému přechodu, musí přestat lpění na
dějovém vysvětlování. V tom smyslu řekl, že kdyby neodešel,
nemohl by učedníkům poslat Ducha svatého, který jim vysvětlí
vše, co nemohou z Ježíšova dějového podání pochopit. Řekl tím
také, že kdokoliv zůstane připoután k ději, třeba nejvznešenějším
způsobem probíhajícím, vzdává se možnosti proniknout do
bezčasové skutečnosti. Svým životem pak dopodrobna vysvětlil,
jak provést přechod z časoprostoru do absolutní skutečnosti,
neprojevené v času a prostoru. Známe-li průběh Ježíšova života,
vidíme na první pohled, že náš lidský život se podobá Ježíšovu
životu s tím rozdílem, že rozvoj děje lidského života není doveden

k těm závěrům jako život Ježíšův, a proto nepřechází do
uvědomování si absolutní, bezčasové skutečnosti. Přeje-li si
Ježíš, abychom ho následovali, přeje si též, abychom rozvinuli
svůj život právě tak, jako on rozvinul svůj.
Přejít do bezčasovosti, tj. do věčnosti, která je bezčasová,
stále přítomná, neměnná (viz Ježíšovo svědectví o tom, že přešel
do věčné přítomnosti: "Dříve než Abraham byl, já jsem".),
znamená přejít tam ve všech sférách, ve kterých se náš život
pohybuje a mění, tedy v oblasti jsoucnosti - existence, poznání a
lásky. Ve všech těchto oblastech, které jsou z naší lidské strany
vývojové, se musí něco rozvinout, pozměnit, co je zpodobněné s
věčnými, nesymbolickými oblastmi téže kategorie. Co to je, o tom
právě nemůže být nic vysloveno přímo, třeba filosoficky, nýbrž jen
nepřímo, symbolicky, protože jde o pravdu neměnnou, za
čímkoliv, co bylo a bude vysloveno. Ježíš to všechno vyslovil svým
životem. Na co nestačily všechny možné přímé poučky, to doplnil
symbol jeho života. Naznačme si zatím aspoň v čem:
V oblasti jsoucnosti např. musí se přestat lpět na výhradním
vnímání existence smysly a rozumem a přejít k vědomí ve
jsoucnosti, která se nedá pociťovat smyslově, citově a rozumově.
Jak takovou jsoucnost jinak přiblížit lidským představám a zároveň
stanovit podmínky, za kterých se do ní vstupuje, než Ježíšovým
ukřižováním, při kterém se umírá, aniž se umřelo v běžném slova
smyslu, umírá se, aby se povstalo k věčné existenci.
Na první pohled je patrno, že smrt na kříži je spojena se
ztrátou pocitu tělesnosti, zatímco těsně před tím se tento pocit
vystupňoval pro bolesti, které Ježíš zakoušel. Tušíte už asi, že
symbolem fyzického umírání na kříži Ježíš vyznačil celý průběh
proměn až k neměnnosti existence. V líčení okolností není
opomenuto ani to, že proměny pokračovaly i po dohasnutí dechu
na kříži, jak je patrno ze zjevení Ježíše v zahradě, kde napomenul
po své smrti ženu, aby se ho nedotýkala, protože teprve jde k Otci
(viz Postila: Velký pátek, atd.).
Chtěl jsem zatím říci tolik, že ten, kdo následuje Krista i v
jeho smrti, má snadnou možnost v symbolickém dění z jeho života
poznat všechno, co je správné a co patří ke smrti a zmrtvýchvstání, a co je nesprávné a má se toho vyvarovat.
Z podrobně popsané smrti na kříži, rozuměj vlastně: ze
záměny dočasného za věčné, je např. kromě jiného patrno, že
před zmíněnou záměnou musí dojít ke zvýšenému pocitu
tělesnosti, právě té tělesnosti, jejíž pociťování vzápětí je třeba
ztratit. Neméně důležité je, že Ježíš nevkládal do ukřižování svou

vlastní vůli (viz jeho modlitba "Ne má, ale Tvá vůle se staň"), nýbrž
že byl křižován lidmi, o kterých se vyjádřil velmi výstižně, že
nevědí, co činí. Z této poznámky při pozorném srovnávání dříve
daných rad vidíte, jak je těžké dávat všeobecné rady pro celou
cestu. Sebezápor z vlastní iniciativy, prováděný na začátku, musí
být nahrazen sebezáporem trpným, přestože trpnost cesty nemá
nikdy dopadnout tak, jak si to představovali někteří mystičtí
teoretici, že by člověk měl zažívat všechno hmotně. Jde spíše o
naprosté uznání smrti symbolizované smrtí na kříži. Mluvíme
zatím jen o jsoucnostním přístupu k věci. A tu stojí za zmínku, že
Ježíš neprovedl svou ukázku přechodu do věčné existence
polovičatě. Přetavil hmotu svého těla tak, že mohla být viditelná
jak v našem světě, tak se mohla bez následků na vědomí stát
neviditelnou. A teď budu mluvit nikoliv objektivně, nýbrž z
vlastního přesvědčení a následující pasáž nebudu dále rozvádět,
protože doba pro její pochopení ještě nedozrála.
Jsem přesvědčen, že formule "život Ježíše Krista" stačí, je-li
použita v oblasti jsoucna, k tomu, aby se člověk stal neviditelným
napřed bez své vůle, ale vždycky podle vyšší potřeby, které v té
době, kdy se to děje, ještě nerozumí, později ze své vůle, právě
tak, jak to dokázal Ježíš, když zmizel zprostředka lidí, kteří ho
chtěli kamenovat nebo povýšit na krále. Jsoucnostně formule
"život Ježíše Krista", jak ji budu dále vysvětlovat, stačí k proměně
těla, přinejmenším k zabránění nebo k zastavení rakovinného
bujení tkání, a to v době, kdy dávno ještě není dovedena ke své
dokonalosti. V rukou alchymisty, je-li provázena adekvátní
přeměnou ve vlastním těle a duši, vede jako k vedlejšímu, řekl
bych odpadnímu procesu, např. u kovů, které mají atomovou váhu
blízkou zlatu, k jejich proměně ve zlato, a to bez používání
obrovských energií, nýbrž jen při velmi jemném počínání, řekl bych
přímo jemným posunem, i když i tento posun se nedá definovat
lépe jinak, než jako násilí, které se činí hmotě, které se ve své
pravé ústřední podobě - na rozdíl od zmíněného odpadového
procesu - jeví jako násilí činěné království Božímu, neboť také
přes jsoucno samotné, i když okrajové, jakým je náš život ve
hmotě, se dá přejít do universální jsoucnosti, avšak jedině jistým
násilím. Věru by nebylo žádoucí, aby právě výhradně touto cestou
se v budoucnosti vstupovalo do věčnosti. Myslím, že by tato cesta
vedla k převratnému pokroku v oblasti lékařství. Kdyby se lékařská
věda zmocnila aspoň některých praktik navrhovaných Ježíšem,
připadalo by nám, že dělá zázraky. Připomínám, že těmito řádky
nenabádám k naivním pokusům dělat zázraky pomocí rozkazů
chromým "vstaň a choď!" Takový rozkaz byl jen vyjádřením
výslednice procesu, který probíhal souhlasně v těle Ježíšově a v

těle léčeného, a jeho vyslovení už nemělo jiný význam, než
oznámení "Už je to hotovo", aby se např. jeho smysly otevřely za
jeho spontánní podpory. Ve zkratce vysvětleno: Ježíš tu používal
obrácené formulky procesu: "Cokoliv jste učinili nejmenšímu z
bratří mých, mně jste učinili na všech, které "zázračně" léčil.
Tím končím s vložkou, kterou raději nazvěte fantastickou,
než abyste pomocí ní potřeli ostatní, méně fantastická tvrzení.
Podobné fantastické vložky bych mohl připojit při rozboru cesty
poznání a cesty lásky. Možná, že se k tomu někdy odhodlám,
abych vás také pobavil a nejen pořád poučoval.
Jsoucnostní
přístup
k
řešení
problému
vědomé
nesmrtelnosti je ze všech možných přístupů nejdůležitější, a proto
také podceňování hmotné existence, neúplnost jejího využití, se
tvrdě mstí, činí cestu přinejmenším neúplnou. Ježíš důležitost
faktoru života zdůraznil slovy: "Nikdo nemůže dát více než život".
Dvě výstrahy: První před fyzickým obětováním těla, jak by mohlo
vyplývat z fyzického ukřižování Ježíše Krista. Fyzickým
ukřižováním by pokus o dobytí věčnosti předčasně končil. Mějme
stále na paměti, že Ježíš ukazuje symbolickou skutečnost. Jeho
smrt na kříži je symbolem daleko důležitější smrti v oblasti
odděleného pocitu jsoucna a přechodu do neoddělené universální
jsoucnosti. Tento přechod sice nelze provést v oblasti jsoucna
jinak než ukřižováním, ale ukřižováním vnitřním, kterému bychom
stěží rozuměli, kdyby je byl Ježíš neukázal fyzicky. Tato
transplantace ze skutečnosti nesymbolické je možná proto, že
existuje podobnost mezi věcmi pozemskými a nebeskými. Proto je
rozumné se modlit "buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi".
Druhá výstraha: před děláním zázraků: člověk od dob
Ježíšových nastoupil pracnější cestu ovládání hmoty, než jak
ukazoval Ježíš. A na této cestě se už dostal tak daleko, že tento
vývoj nelze považovat za náhodný a nelze ho podceňovat.
Musíme umět vycházet z toho vývojového stupně exaktních věd
tak, že jeho víra by se neměla v ničem příčit těmto poznatkům. To
platí o všech přírodních vědách a o všech vědeckých odvětvích,
od matematiky až po lékařství. Avšak společenské vědy by měl
následovník Krista považovat jen za stupeň výkladu vztahů mezi
lidmi, jimž Ježíš rozuměl lépe. Samozřejmě rozuměl lépe i
lékařství, ale vystupoval jen proti tehdejšímu hodnocení člověka,
nikoli proti tehdejším lékařům. Také my musíme po jeho vzoru
člověku přisoudit novou hodnotu.
Přejděme na pole poznání a tedy také na pole poznání
pravdy. Po této stránce je Ježíšův život právě nejinstruktivnější, při

tom nutno říci nejméně chápán, protože kdyby byl pochopen a
realizován aspoň v začáteční fázi, symbolicky řečeno: okolo
narození Ježíše ve stáji, vytvořilo by se u každého kdo by k
tomuto uskutečnění dospěl, sice dosti temné, pasivní, přece jen
velmi rozdílné chápání věcí a života oproti našemu dosavadnímu,
a mělo by to aspoň ten blahý následek, že by se člověk nikdy
nesnažil vrátit se k dřívějšímu chápání a toužil by být v tom, co je
jeho Otce.
A ještě jeden důležitý následek má zmíněný první přechod z
postupného chápání věcí do chápání pronikajícího rázem, nikoli
postupně. Vzpomeňme, jak nás o tomto následku poučuje velmi
názorně evangelista. Dvanáct nocí po narození Páně přicházejí k
Ježíšovi s dary svatí Tři králové, nesou dary: zlato, kadidlo a
myrhu. Před tím viděli zazářit na východě hvězdu, která je
předcházela na západ a dovedla je do Betléma.
Také každý člověk, který plní podmínky zrodu v Betlémě,
rozsvítí v oblasti ducha, v oblasti poznání a pravdy, světlo, které
se rozsvítí na Východě, rozuměj: v oblasti vrcholného poznání, do
které sice člověk ještě nedospěl, ale přivede ty, kteří tam dospěli,
zde symbolizované třemi králi, aby se přiblížili k tomu, kdo toto
světlo rozsvítil na Východě, a přinesli mu nutnou posilu (tři dary),
pomocí níž může proniknout do oblasti poznání úplně. Bez této
pomoci by tam vůbec nevstoupil. Ježíš prozrazuje důležitou
podmínku: nejen se zrodit v Betlémě jako dítě věčnosti - nemluvně, nýbrž vydržet naživu 12 dní. Ti z Indů, kteří jsou na
Východě, ale nikoliv jen ve smyslu zeměpisném, nás o tom
podrobně poučují. Správné soustředění mysli po dobu dvanácti
vteřin, dvanácti minut, dvanáctkrát dvanácti minut atd.
Kdybychom celou zkušenost vyjádřenou Ježíšovým životem
vykládali jen jako proces poznávací, mohli bychom dojít k
chybnému předpokladu, že všechno, co nám Ježíš ukázal, není
nic více než manipulace s vědomím. Je to však také manipulace
se jsoucností, s lidskou existencí a s láskou, nejvznešenější
stránkou cesty.
Zůstaňme však ještě u poznávání pravdy. Skrze smysly a
rozum můžeme poznávat jen symbolickou pravdu, která se
projevuje v symbolech časoprostorových všeho druhu, tzn. na
jedné straně ve tvarech, na druhé straně ve vztazích odvozených
z jejich existence, v pojmech konkrétních a abstraktních. Takhle
poznávaná pravda představuje solidní východisko pro další
poznání toho, co je za časem a prostorem. Ježíš však upozorňuje,
že má-li se takové stále méně symbolické poznání dostavit, je

třeba postupovat jen obdobně a nikoliv stejně, jak se postupuje při
poznávání časoprostorových hodnot, a to proto, že
časoprostorové hodnoty jsou poskládány jaksi vedle sebe, nad
sebou, pod sebou, ve smyslu časovém, prostorovém a
odvozeném, např. mravním, krásném, dobrém, zlém atd. Do
obvyklého lidského hodnocení vnesl Ježíš revolučního ducha.
Nejrevolučnější je jeho prohlášení, že život, jak ho žijeme, se
tak málo podobá životu, který on hlásal, že jej Ježíš podle svého
poznání mohl nazvat smrtí. (Výrok: Nechť ať mrtví pochovávají
mrtvé). To ovšem nikterak neznamenalo, že by byl přestal považovat lidský život za jediné možné východisko k věčnému
životu.
Po stránce poznání se postupuje od zrození nemluvněte v
Betlémě (kdy se nám ještě nedostává znatelného vedení ze strany
tohoto vědomí, nýbrž převažuje dosavadní vědomí spojené s
pocitem oddělenosti od ostatních vědomí. Toto nové vědomí se
projevuje spíše v okolí částečně se znovuzrodivšího člověka, dále
novými postoji dotyčného člověka, novým přístupem k řešení
denních problémů), přes vstup do chrámu (ve 12 letech Ježíšova
života, viz: "Musím býti v tom, co je mého Otce"). To je
upozornění, že veškerá činnost a veškeré myšlení má být
postupně uváděno v soulad s vůlí věčnosti, čili, začíná se s
bezstarostností, jako bychom byli služebníky věčnosti, jako by
nám nepřikazoval nikdo jiný než ona. Je postupně navozována
jednota myšlení a činů z nových motivů. Sjednocením motivace se
právě začíná, (přes vstup do Jordánu) ze služebníka se stává syn.
Služebník vládne např. s majetkem pánovým, a to do té míry, jak
je mu to dovoleno a jak toho je schopen. Syn ve smyslu
podobenství vychází už z vědomí Otce, neptá se po Něm. Světlo
poznání se konečně definitivně přesunulo z mozkové kůry do
nehmotného střediska, s nímž mozková kůra komunikuje bez
velkých potíží. Obvykle větší část tohoto vývojového stupně vědomí se projevuje tak, že se člověk dokáže libovolně vyprazdňovat
od diskurzivního obsahu vědomí, a dělá to najmě tehdy, když má
řešit situaci, které lidsky nerozumí. Vyprázdněním, jež následuje
bezprostředně po zjištění problému, vlastně předkládá problém
Bohu, aniž by ho definoval, slovně v duchu vyjádřil nebo
doprovodil prosbou. Řešení se dostavuje stejně bezprostředně, že
jej často nestačí ani lidsky vykonat, vyřknout, celé si zapamatovat.
Tato zkušenost vypadá jako "Zlatý klíč" s jeho následky. Rozdíl je
ve stupni komunikace, a ten je velký, (přes vstup na kříž) nastupující záměna lidského ducha za věčné vědomí, přechod ze stavu
"chci vůli Otcovu" do stavu "jsem vůle Otcova", tj. konec odvoze-

ného vědomí, symbolizovaného synovstvím Božím a začátek
nástupu neodvozeného vědomí. Do smrti na kříži byl Ježíš jedno s
Otcem tím způsobem, že konal jen jeho vůli, kterou ustavičně ve
svém vědomí poznával. Od chvíle smrti na kříži "stoupal k Otci",
(ke vzkříšení) přestal být menší než Otec. Mohl být na zemi i na
nebi atd.
Hlavními prostředky vzestupu vědomí, jeho rozšíření a
posléze i vědomého vstupu do věčného vědomí a pravdy jsou
zaujatost mysli a její vyprazdňování od mnohosti nepotřebných a
posléze všech představ, zbytečné paměti a posléze veškeré
historizující paměti (rozuměj v okamžiku zaujetí).
Ještě si stručně přehlédněme vzestup lásky do úrovně lásky
jako vědomé součásti věčného života. Nejsnáze se dá tento
vzestup vysvětlit takto: Bůh miluje člověka a veškeré tvorstvo
absolutní měrou, kdežto člověk jen do té míry, do jaké Boha
(věčnost) poznává a do jaké dovede odstoupit od sebelásky. Od
sebelásky v té míře, jak určil Ježíš slovy "miluj bližního jako sebe",
přičemž pojem "já" se tu rozšiřuje do pojmu "mé", do pojmu
vlastnictví. Proto Ježíš symbolicky ukazuje svým životem, jak
vystupuje z rámce oddanosti ke své rodině, k světskému svému
povolání, do lásky Otcovy ke všem bez rozdílu příbuzenských
vztahů, mravní úrovně a duševního postoje vůči němu ("Milujte
nepřátele své"). Ježíš ukázal svým životem velmi názorně, jak
napřed dorůstal do úkolů Otcovy lásky a pak se jí stal.
Co Ježíš dělal, to bylo symbolem stupně, na kterém se
nacházel, nebo kterým kvůli nám procházel. V tom smyslu je
symbolická i ta skutečnost, kterou prožíváme i my ve svém
pozemském lidském životě, a to po všech stránkách, jak
existenční, tak poznávací a činorodé. Vývoj pokračuje tak, aby se
tato symbolická skutečnost stala vědomým nástrojem skutečnosti
absolutní, ze které vyvěrá, ať o tom víme či nikoliv, a nakonec, aby
tohoto nástroje už nebylo zapotřebí, aby se člověk vymanil z
poroby času a prostoru, z liknavosti postupného poznávání, z
nedostatečnosti omezených činů a lásky, a vtělil se do absolutní
existence, do absolutního poznání a lásky.
Tuto možnost nám Ježíš nejen ukazuje svým životem, ale i
nás zve, abychom ho k tomuto cíli následovali. Dokonce podrobně
rozebírá jak svým životem, tak i podobenstvími i přímým
poučováním, za jakých podmínek je možno jej následovat. A co je
nejcennější, slibuje pomoc, kterou jasně pociťují všichni, kdo ho
následují. V tom smyslu je Ježíš Cesta, Pravda a Život.

Já jsem Cesta, Pravda a Život
Tvrdí se, že Boha nelze definovat, avšak vždycky se lidé o to
pokoušeli.
Ze středověku máme definici Boha jako Vševědoucí a
Všudypřítomná bytost, které byly přiřčeny všechny mravní hodnoty
člověka v nejvyšší míře, jako nejdobrotivější, nejspravedlivější,
nejlaskavější, nerozumnější atd.
Není divu, že za takových okolností se Ho malíři odvážili i
lidsky zpodobňovat, obvykle jako vševládnoucího moudrého starce
sedícího na nebeském trůně. Měl to být symbol zbožštěných
lidských vlastností, nikdo však nemohl zabránit tomu, aby si prostý
člověk opravdu nezačal Boha představovat lidsky. Podobně potom
musely dopadnout všechny rajské a nebeské bytosti a ovšem také
bytosti pekelné. Vše bylo polidštěno.
Polidštění Boha nemělo jen negativní účinky na člověka a
jeho víru, ale dnes je neudržitelné a samo o sobě zasazuje
náboženské víře ty největší rány. To je jeden z důvodů navíc, proč
se budeme Ježíšově definici jeho vnitřní Božské podstaty věnovat
podrobněji, než se dosud dělo.
Hlavním důvodem výkladu však bude, že Ježíšova definice
ukazuje na mosty mezi pomíjejícím člověkem a jeho
nepomíjejícím základem, na mosty, které zatím chybí i na nižších
úrovních, např. mezi zvířaty a lidmi, mezi neživou a živou hmotou.
Nebylo by dobře oddělovat definici věčné podstaty, kterou o
sobě vyslovil Ježíš Kristus, od definice, kterou o něm vyslovil sv.
Jan na začátku svého evangelia. Citujme si je ještě jednou:
"Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Bůh bylo
Slovo. To bylo na počátku u Boha. Vše povstalo skrze ně a bez
něho nepovstalo nic z toho, co povstalo. V něm byl život, ten život
byl světlem lidí. A světlo svítí ve tmě a tma je nepojala. Byl jeden
člověk poslaný Bohem. Jeho jméno bylo Jan. Ten přišel na
svědectví, aby svědčil o světle, aby všichni skrze něho uvěřili. On
nebyl světlo, měl jen svědčit o světle. Pravé světlo, které osvěcuje
každého člověka, přicházelo na svět. Na světě byl a svět ho však
nepoznal. Do vlastního přišel, a vlastní ho nepřijali, ale všem, kdo
ho přijali, dal moc státi se dětmi Božími, těm, kdo věří v jeho
jméno, kteří se nezrodili z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže,
nýbrž Boha.
A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. I patřili jsme
na jeho slávu, jakou má Jednorozený od Otce, plný milosti a
pravdy.

Jan o něm svědčí a volá: "O tomto jsem řekl: Ten, který
přechází po mně, předešel mě, neboť byl dříve než já. My všichni
jsme zajisté přijali z jeho plnosti, a to milost za milost. Neboť
zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda byla dána skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který je v
lůně Otcově, ten o tom vypověděl." (Jan I, 1-18).
Nemíním text sv. Jana vykládat slovo za slovem, neboť to
jsme učinili ve spisu "Výklad evangelia sv. Jana" už před mnoha
lety. Jde mi o srovnání výroku "Já jsem Cesta, Pravda a Život" s
tímto začátkem evangelia sv. Jana.
Srovnáním obou výroků s ostatním učením Ježíšovým lze
dojít k závěru, že Ježíš se nazval Cestou, aby vyjádřil svůj úkol v
čase, který má v tom smyslu, že z nadčasovosti přichází (řekl "od
Boha jdu"), aby se ocitl v čase, kde vykonává svůj úkol, vzít s
sebou každého, kdo ho chce následovat, a vrátit se s ním k Bohu
("a k Bohu se vracím"). Toto vedení má zvláštní podmínky, o nichž
nás Ježíš podrobně informuje a o kterých se vyjádřil ve zkratce k
učedníkům již do jisté míry připraveným, že za ním toho času ještě
nemohou přijít tam, kam on jde. Člověk může za Ježíšem Kristem
jít k Bohu, tj. do vědomě žitého věčného života jen tehdy, splní-li
podmínky, o nichž ještě jednou bude řeč. Kdyby byl neučinil nic
jiného, než že by byl oznámil tyto obecně platné podmínky
přechodu z času do bezčasovosti, byla by jeho sláva nehynoucí.
On však učinil ještě mnohem více.
Řekl o sobě, že je Pravda, tedy že je nositelem onoho
nadčasového prvku. Jelikož je však zároveň Cestou, může
člověka dovést k poznání jeho podstaty, nebo ještě lépe řečeno,
může ho postupně vést ke stále dokonalejšímu poznávání věčné
podstaty všeho, především člověka. Toto poznávání má důkazný
a podnětný význam. Ohlásil rovněž, za jakých podmínek vzniká a
kdy a do jaké hloubky proniká a roste. ("Kdybych neodešel,
nemohl bych poslat Ducha Utěšitele...")
Řekl také, že je sponou obou těchto prvků, dosahování v
čase a trvání v bezčasovosti pomocí života, jehož předchuť
zažíváme v jeho pomíjející podobě. Tím, že vědomě přešel z
nepomíjejícího života do pomíjejícího, jak se praví na počátku
evangelia sv. Jana, vrátil nám paměť našeho původu ztracených
synů. Mluví-li např. Buddha o mnoha předcházejících lidských
vtěleních, Kristus vysvětluje mnohem více. Důvodem tohoto
našeho vtělení nejsou předcházející lidská vtělení, nýbrž to, co
předcházelo veškerému stvoření a co je jeho celkovým vrcholným
smyslem.

Pohled do minulosti sahající za hranice našeho současného
lidského života nemá většího významu než rozhlížení se v této
kleci času a prostoru. Sebedůkladnějším rozhlížením se po této
kleci nezískáme to nejpotřebnější, čím Ježíš definuje sám sebe.
Říká-li o sobě, že je Život, prozrazuje, ve spojitosti s výrokem o
Pravdě a Cestě, že je představitelem takové šíře života, která
přesahuje rámec časoprostorové klece. Vždyť na každém kroku
ukazuje z této klece cestu, a tuto klec nazývá smrtí ("Nechť ať mrtví pochovávají mrtvé"). Život se mu jeví i jako cesta i jako pravda
ve vzájemném sepětí. Nedospěl ke správnému pochopení života,
kdo i v nejnepatrnější jeho části nevidí úsek cesty do věčnosti a
také k vrcholnému poznání a k pravdě.
Křesťané se nepřestávali divit už bezmála 2000 let, proč i při
nejlepší vůli a zachovávání všech srozumitelných příkazů
Ježíšových nelze bez hlubokých krizí pokračovat krok za krokem
až do vědomě žitého věčného života. Mnoho vážných uchazečů o
věčný život buď zanechalo svých snah, nebo dokonce zanevřelo
na křesťanské učení. Marně se ohlížíme do minulosti, nenajdeme
tam ani jediného světce, který by byl bez hlubokých krizí vešel do
věčného života. Snad jenom ti nejprostší z nejprostších, typu
Gérarda Majelliho, měli po dlouholeté marné tužbě najednou cestu
otevřenu, a když si na ní odbyli řadu zkoušek, dospěli k cíli. U
někoho však sebevýchova nešla tak daleko, aby nemusel být
tvrdě vychováván okolím a okolnostmi. Nikdo totiž dosud nenašel
klíč k Ježíšovu životu jako k symbolickému vylíčení celé nadstavby
lidského života, onoho života, který končí smrtí.
Děláme-li zde pokus rozluštit Ježíšův život podle tří hlavních
hledisek: Cesta, Pravda a Život, bude to první krok nejen k
úplnějšímu pochopení Ježíše, ale i ke snazšímu odchodu z klece
času a prostoru, bude to začátek nové vědy, která se už dlouho
rodí, avšak její uskutečnění jednou přestane být nábožným přáním
a začne být rozhodujícím převratem, největší revolucí v dějinách
myšlení.
Člověk bude záměrně lidskou společností veden takto:
Rozvine své schopnosti do světské dovednosti postupným
učením a zapojováním do lidských činností. Na určitém stupni
tohoto rozvoje, který nebude u každého člověka ani stejně dlouhý
ani stejně obsažný, vždy podle jeho schopností a založení, se
přejde k vnímání a chápání globálnímu, které na spodní hranici
souvisí s postupným učením v tom smyslu, že nastřádáme-li
postupně nějaké vědomosti o určitém předmětu, náhle se nám na
jistém stupni objeví spojitost mezi různými vědomostmi o

předmětu jaksi skokem, náhle nebo několika takovými skoky. Na
horním konci souvisí s poznáváním pravdy bez hranic, té pravdy,
kterou Ježíš nazval sebe. Na tomto přechodu stojí nediskurzivní
metody učení. Vrchol takového nediskurzivního pochopení pravdy
je symbolicky vysvětlen sesláním Ducha svatého na Ježíšovy
učedníky.
Dobře se však bude vědět, že nestačí pochopit třeba tím
nejvyšším způsobem, nýbrž že i toto nejvyšší pochopení a
všechny jeho stupně se musí zračit v činnosti, na všech lidských
cestách, zpětně musí být neustále aplikováno na život, který
žijeme, neboť jinak by nedošlo k přetvoření vědomě dočasného
života k vědomě věčnému. Tomu všemu učí Ježíš Kristus svým
životem, v němž ukazuje, jak bude vypadat nadstavba běžného
lidského života a za jakých podmínek bude zdárně pokračovat.
Upozorňuji, že celý proces nebude muset mít charakter
náboženský, ba v málokterých případech jej bude mít od začátku
až do konce, pokud je náboženství postaveno především na víře.
Budeme se tím ještě jednou zabývat. Na určitém stupni, jak
ukazuje Ježíšův život, dochází ke krizi víry, učedníci se
rozprchávají, zapírají a zrazují Ježíše. Jinými slovy: víra založena
na chybném poznání sama sebe (Petr řekl, že Ježíše miluje, ale
pak se ukázalo, že má raději sebe, zapírá svou víru v Ježíše).
Začátky tohoto rozpadu víry historicky sledujeme už po mnoho
staletí. Věci se připravují pomalu.
Proces nebude muset mít ani na začátku náboženskou
povahu. Mám na mysli případ římského setníka, u něhož nebyla
podmínkou pro uzdravení jeho sluhy víra v Boha nebo ve věčný
život, nýbrž vědomost o zázracích Ježíšových. A Ježíš nazval jeho
víru větší, než s jakou se setkal v Izraeli. Lidstvo začne mít daleko
více důkazů o správnosti a "zázračnosti" nastoupeného procesu
učení, než má dosud. Bude pak tak snadné uvěřit jako dnes se
věří učiteli zeměpisu, když vykládá o krajinách, které nikdy
neviděl, ale jejichž existence je dokázána zkušeností jiných. My si
tento proces dnes můžeme předvést jen na poli náboženském,
protože jen lidé věřící dovedli nadstavbu lidského života tak
daleko, že nám mohou být vzorem, zatímco lidé, kteří šli jinou
cestou, obvykle ustrnuli na určitém stupni, třebaže u nich
nadstavba začala své dílo (viz kosmické vědomí Walta Whitmana,
Yeatse, Pascala, Kierkegaarda aj.). Neměli tušení o radách
Ježíšových, nebo jim byly vzdáleny pro jejich zdánlivě jen
náboženský charakter. Je zajímavé, že francouzský básník,
Rimbaud dobře řekl, že náboženství, okultismus a všechny

esoterní vědy se nebudou vykládat jako věci víry, nýbrž jako věda
a že je to věda budoucnosti.
Tímto budoucím procesem prošli mnozí před námi, všichni
za pomoci náboženství, tápajíce na každém kroku, ne snad proto,
že byli nábožensky založeni, ale že se neodvažovali včas se
oprostit ode všech předsudků těch, kteří sice radili, ale sami nikam
nedošli nebo jen málo pokročili. Všude, kde lidé přímo
nenásledovali Krista, nýbrž nepravé jeho následovníky, kteří sice
přímo nezbraňovali jiným vejít, sami však nevcházeli, docházeli k
tomu, že radami nepřímo zabraňovali vstupu pravých
následovníků do království Božího. Není těžké tyto rádce poznat s
odstupem času, neboť podle jejich ovoce, které už v minulosti
nesli, víme, jací byli.
Ježíš jako Cesta se stával lidem stále méně přístupným
také proto, že se nikdo nedokázal řídit jeho životním příkladem,
který byl plný zázraků. Jestliže však dnes zázraky jako celý
Ježíšův život vidíme jako symbol nadstavby, který je proto
zázračný, protože je to nadstavba nad pomíjejícím životem a
protože nemohl být symbolizován jinak než zázraky, můžeme
každý ten zázrak přetlumočit do vlastního života jako něco navíc,
co máme napodobovat.
V minulosti především víra rozpoutávala stav, v němž je
člověk přístupen vlivům, které člověka vedou dále za běžný život.
Ježíš však radí více než pouze věřit, radí spojovat aspekt časový
(Cesta) s aspektem nadčasovým (Pravda) pomocí života. K této
kapitole se ještě jednou vrátíme.
Důležité je, že se neodvratně blíží doba, kdy tyto zázraky
nebudeme chápat jako zázraky, nýbrž nanejvýš jako nové,
předtím netušené možnosti. Nebudeme k nim potřebovat
předběžnou víru, protože se nám projeví tak jako tak jako
zkušenost. Čtěte dobře, když se dovídáte po prvním zázraku
Ježíšovu v Káni galilejské: "Uvěřili v něho jeho učedníci". Uvěřili
podle zkušenosti. Kdo z vás bude muset slepě věřit, až v sobě
ucítí nový život, který v sobě nikdy předtím nepociťoval? Nabude
zkušenost, že z něho bude pít jako z nového, lepšího vína, než
které pil dosud, tj. než ze zdrojů pomíjejícího života.
Má-li být následování Krista úplné, komplexní, bude nutno jej
následovat i v jeho zázracích. Jako v celém následování Krista,
tak i v tomto smyslu bude však možno jej následovat jen postupně, bude nutno dorůstat do komplexnosti následování.
Odstrašující příklad následování Krista v zázracích by byl,
kdybychom chtěli dělat zázraky jako on, uzdravovat, křísit mrtvé

atd. Ježíše Krista následovat v zázracích znamená, podstoupit
postupně všechny proměny, které jimi naznačil, až po
zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. Nikodém se ptal Ježíše, zdali
se má znovu ocitnout v lůně matčině a jak tedy má uposlechnout
Ježíšova příkazu, aby se znovuzrodil. Ježíš mu ukázal, že mu šlo
o vnitřní proměny, které nastupují samovolně, dodržuje-li člověk
poučky dané příkladem Ježíšovým. Při takovém postupu bude víra
krok za krokem nahrazována zázračnou zkušeností.
Smysl krizí
Ježíš řekl učedníkům: "Kam nyní já jdu, vy ještě nemůžete
přijít". A tento výrok řekl ve spojitosti s příslibem, že až on dojde k
Otci, pošle jim ducha Utěšitele, který je naučí všemu potřebnému,
aby jej mohli následovat až tam, kam jde nyní on.
Jako by pro své učedníky nalezl jinou, schůdnější cestu, než
kterou šel on sám, cestu, která však učedníkům nepřipadala v
okamžiku utrpení a ponížení Mistra příliš lehkou. Nebyla však
přece jenom křižováním se všemi průvodními jevy.
V historii Ježíšova života je tedy utajen postup, při kterém se
lze vyhnout těm nejtěžším a hlavně dlouhotrvajícím krizím, nelze
jim však uniknout úplně.
Hlavním důvodem, proč se jim nelze úplně vyhnout, je, že
lidské (tj. učedníci), které napřed muselo být dokonale polidštěno,
muselo se dokonale lidsky vyžít v tom nejlepším slova smyslu, pak
muselo být na čas opuštěno, aby povzneslo samo nad sebe, aby
překonalo samo sebe. Kdyby bylo zůstalo jen tím, čím se pracně
stalo, nemohlo by se setkat s nadlidským způsobem poznávání (s
Duchem Utěšitelem, který poučí o všem, co lidsky nemohlo
pochopit). Vedení, které poskytoval Ježíš svým učedníkům až do
své smrti, bylo přece jen lidské, osobní, posilovalo lidskost
učedníků na každém kroku. Platilo zde a platí pořád základní pravidlo, že se musí napřed rozvinout, co je připraveno k rozvinutí, a
teprve pak se smí opustit, ne dříve. Toto ustavičné opouštění toho
nejrozvinutějšího je velmi bolestné. Nejkrásnější květ vadne, aby
se mohl na jeho místě objevit plod. A Ježíš totéž řekl o zralém
semeni, které kdyby nezahynulo, nemohlo by vydat mnohonásobné plody.
Většina krizí se prodlužuje, protože buď člověk na této cestě se nedokáže vzdát toho, co je odsouzeno k zániku, nebo
nerozpozná užitečnost toho nového, co nastupuje po starém a
snaží se, aby se to nedostalo k životu, nebo obojí dohromady,

kromě mnohých jiných příčin, jako je polidšťování toho, co nemá
být polidštěno, a přivlastňování toho, co se nově objevilo a co
může existovat jen tehdy, není-li přivlastněno.
Ježíš ukázal velmi názorně především na svém zacházení s
matkou a s učedníky, jaký nový poměr má mít člověk jednak ke
svým lidským vlastnostem, jednak ke všemu, o čem si myslí, že je
jeho. Symbol matky Ježíšovy je sice dvojznačný a těžko
pochopitelný bez důkladného vysvětlení, přesto však, pokud
Panna Maria značí Ježíšovu nejbližší příbuznou - a tu také značí je předobrazem všeho toho, co je člověku na světě nejbližšího.
Dlouhou dobu je jí Ježíš oddán bez odmluvy. Jen ve dvanácti
letech se jí ztrácí na chvíli v chrámu, aby dokázal, že nesmí patřit
svému okolí (i když je mu poddán) do takové míry, aby přestal být
v tom, co je jeho pravého Otce. Vývoj však postupuje. Při prvním
zázraku v Káni galilejské Ježíšova matka si přeje, aby učinil
zázrak. Ježíš jí praví, co je jí po tom, nebo proč se do toho plete,
proč mu to radí, že ještě nenastala jeho doba.
Trvám na výkladu podaném ve "Výkladu evangelia sv.
Jana", přestože jej zde zdánlivě potírám výkladem na jiné úrovni,
zřejmě svým způsobem vyšší.
Promiňte mi také, že s Pannou Marií, s učedníky a dokonce
s Ježíšem zacházím jako se symboly. Připomínám znovu, že sv.
Jan, který po 3 roky chodil s Ježíšem, ihned na začátku svého
evangelia praví, že Boha nikdo neviděl. Považoval tedy Ježíše
také "jen" za symbol Boha, nikoliv za Boha samotného. Jednal
bych špatně, kdybych toto upozornění učedníka Páně nebral
vážně nebo opomíjel je jako nenapsané.
Ježíš se stýkal s celým světem kolem sebe i se svým tělem
a myslí jako se symboly věčné, neohraničené existence a věčné
nevývojové a úplné pravdy, a ovšem také absolutní lásky, která
nemá konkrétních směrů. Nejjasněji vyjádřil tuto svou vnitřní
zkušenost slovy: "Cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratří mých,
mně jste učinili".
Sledujeme-li potom dále jeho chování vůči své matce,
Panně Marii, vidíme, že zvoláním "kdo jsou mí bratři, kdo je má
matka" v okamžiku, kdy ho jeho rodina volala a kdy odmítl vyhovět
jejich zavolání, dokumentoval změnu ve vztahu k příbuzným, své
nevlastnění, do kterého i my musíme dorůstat. To neznamená, že
matku odháněl. Vidíme ji přece ještě stát pod křížem, kdy ji
předává Janovi se slovy: "Hle, matka tvá". Nevlastnění
neznamená zanedbání péče nebo opovrhování.

V Káni galilejské neuposlechl Pannu Marii jako symbol lidské
matky, ale poslouchá ji jako symbol nesmrtelné matky, kterou vidí
stát za ní. Tak si můžeme vysvětlit jeho zdánlivě rozporné jednání.
To je zatím rada velmi těžce pochopitelná, zachovává-li však
člověk rovnováhu mezi vývojovými složkami, stane se samočinně
a bez námahy pochopitelná. Poruší-li totiž člověk rovnováhu mezi
vývojovými složkami, "je trestán", trpí. Dostavuje-li se trest nebo
utrpení i při dobré vůli, pak není tak těžké vidět v nich připomínku,
že se má zjednat nebo vylepšit zmíněná rovnováha.
Hlavní smysl krizí je upozorňovat na nesoulady, a tedy i
napomáhat k jejich odstranění. Nedosáhneme-li souladu, ale
přitom trvá naše dobrá vůle, potrvá i krize, trestání a utrpení.
Odpovězme si jednou větou na otázky:
Co by se bylo stalo, kdyby byl Ježíš z lásky k rodičům nebyl
zůstával v tom, co je jeho Otce?
Co by se bylo stalo, kdyby byl dával v době svého učitelského období přednost rodině? Kdyby byl dával přednost ctnostným
před hříšníky? Kdyby byl "včas" zavrhl Jidáše? Kdyby byl sestoupil
s kříže? atd.
Nebyl by splnil úkoly, které před ním stály na tom kterém
stupni rozhodování.
Jak jsme si řekli, Ježíš chce na nás náročné stupňování
rozhodnutí a jejich realizaci, uvedení do životní praxe. Nečiníme-li
to, nýbrž myslíme-li si, že stačíme s realizací určitého rozhodnutí,
přivoláváme krizi, kterou máme být upozorněni, že se od nás chce
další rozhodnutí a další jeho uskutečnění.
Ježíš ve svém životě symbolizuje různým událostmi všechny
možné krize, které mohou nastat a které nastanou během
nadstavby nad časným životem až po vědomě žitý věčný život.
Ukazuje, za jakých podmínek je možno se z nich rychle dostat.
Pozornému a poněkud osvícenému čtenáři Bible odhaluje i příčiny
a smysl jednotlivých krizí. Toho patřičného osvícení se dostane
každému, kdo si zachová touhu po věčnosti v jakékoliv obměně,
vyčerpá všechny možnosti sám odhalit lidskými prostředky smysl
krizí, a byv poučen, zjedná nápravu podle poskytnutého poučení.
Krize by teoreticky neměly nastat, kdyby člověk věděl, na
kterém stupni vývoje se nachází, kterými prostředky se může dostat dále a kdyby těchto prostředků použil.
Skutečnost je však jiná. Člověk nevychází z dokonalého
poznání sama sebe, má velmi mlhavou představu o stupni, na
kterém je, především o nedostatcích, jež mu brání, aby mohl jít

dále. Na každém stupni se zdržuje tak dlouho, dokud neodstraní
ty překážky, které jsou nejzávažnější. Některé překážky
nepřekoná, nýbrž, symbolicky řečeno, jen obejde. Pak mu ovšem
chybí zkušenost pro překonání překážek na dalším stupni, takže
se mu jde stále tíže. Co mu dříve šlo velmi snadno, to mu později
vůbec nejde. Nepřekonané nedostatky ho stále více tíží. Není
divu, že potom každý stupeň překonává ne jedním, ale mnoha
pokusy, jako závodník, který překonává výšku laťky na dvakrát či
na třikrát. Tady v dobývání věčnosti se nedá říci na kolikrát,
zkrátka tak dlouho, až dostačující měrou vzroste jak poznání, tak i
odhodlanost vložit do boje ještě více než dosud. Čím vyšší stupeň,
tím těžší je překážka a tím více se musí vynaložit umu a
odhodlanosti k jejímu překonání.
Zacházení s vůlí se přitom neřídí pravidlem: čím dále tím
více vůle, nýbrž čím dále, tím více odevzdanosti, což je sice také
otázka vůle, ale nikoli vlastní. Člověk nejen postupně vnitřně
odumírá, nýbrž se také postupně vnitřně znovuzrozuje. Toto znovuzrození pozůstává v tom, že v člověku narůstá věčný život (symbolizovaný Ježíšem od narození v Betlémě, až po vstup do
chrámu atd.), který si žádá stále větší zájem, a který se stává stále
zřetelnějším novým středem snažení a života vůbec. Posléze se
člověk naučí vycházet z tohoto nově se rodivšího vědomí (to je
nepřesné, ale zatím dostačující pojetí věci) aspoň na chvíli, zjistí
zákonitost přímého vedení, jak se dá promrhat, jak se dá
prodloužit, a tak se učí plnit vůli Boží, jak se vyjádřil o svém
počínání Ježíš.
Co zde říkám o lidech záměrně budujících nadstavbu nad
pomíjejícím lidstvím, to neplatí jen na ně, nýbrž do jisté míry i na
celé lidstvo, které nevědomě spěje za tímto cílem, a tento postup
je jeho opravdovým, nevyhnutelným osudem. Sv. Jan praví: "Celý
svět v bolestech ku porodu pracuje, dokud ze sebe nezrodí Krista". Ve 20. století o správnosti těchto slov stěží můžeme pochybovat.
Byl bych rád, kdybyste si udělali představu o tom, jaké
dlouhé vývojové etapy Ježíš svým návodem učí člověka
překonávat. Vždyť jaký pokrok učinili lidé v rámci samotného
lidství za dobu, kdy je můžeme sledovat pomocí historie a
archeologie! A tu se Ježíš odvažuje vyvést člověka za jediný
krátký lidský život z pomíjejícnosti vůbec! Při tak prudkém vývoji
není ani čas na dlouhé krize. Kdo si nedá Ježíšem poradit,
nestihne ten závod s časem. Proto v následujícím popisu cesty
budu si zvlášť pečlivě všímat symbolických i přímých návrhů
Ježíšových, jak se z krizí vymaňovat. Všechno se dá vyjádřit velmi

prostě: "Být jako dítě je zárukou vstupu do království Božího".
Ježíš však neřekl jen tuto větu, protože nikdo není schopen takové
prostoty bez poučení vyplývajícího z celého učení Ježíše Krista,
daného jak jeho slovy, tak i skutky, a nikoli v neposlední řadě
symbolikou jeho života.
Nejlépe by bylo, kdybychom dokázali celý lidský stav vědomí
i s jeho pomíjejícností považovat za stav krizový. Velice bychom
se přiblížili pravdě z hlediska zmíněného již výroku: "Celý svět v
těžkostech ku porodu pracuje, dokud ze sebe nezrodí Krista".
Pak bychom se nelišili od pohledu, jejž mají na život světci.
Oni považují každý okamžik života za kritický, za poslední
příležitost ke vstupu do věčnosti. Jedině za takových okolností
možno správně pochopit Ježíšův návod: "Klepejte a bude vám
otevřeno".
Nejde nám zajisté jen o to, abychom znali smysl krizí, nýbrž
o to, abychom pochopili, že všechny konkrétní krize jsou součástí
permanentní krize, kterou s sebou přináší dočasný vývojový
stupeň - "lidství", na kterém člověk při svém narození je odsouzen
ke smrti a na kterém se ustavičně pohybuje mezi životem a smrtí,
má však stále možnost přejít do věčného života, takže jen proto se
pohybuje mezi smrtí, jak nazval pomíjející život Ježíš, a věčným
životem.
Pravým smyslem krizí je urychlit tento přechod do věčnosti.
Těžko však jej urychlíme, nejsme-li si vědomi své krizové situace,
necítíme-li potřebu přechodu do věčnosti. Pak také nemůžeme
použít výborného klíče k věčnosti, jímž je rada "klepejte, a bude
vám otevřeno", ani ostatních skvělých rad, jako "dokud nebudete
jako jedno z maličkých těchto", nebo "rozdejte všechno chudým a
následujte mne" atd.
Nejnebezpečnější jsou proto ty krize, které za krize
nepovažujeme. Život žitý v pocitu oddělenosti od ostatních, a tedy
i od věčnosti, je takovou vleklou krizí, na kterou málokdo nachází
lék, protože jej nehledá, protože svůj stav neodhalil jako krizový.
Řešení krizí
Ježíš upozorňoval, že přišel řešit krizové situace národa, ve
kterém se narodil, i celého lidstva. Tato povinnost, toto poslání,
toto plnění vůle Otcovy na něho někdy dolehlo s takovou naléhavostí, že se roztesknil nad neposlušností těch, kterým přišel
ukázat cestu z katastrofy, do které se řítili. Vyjádřil pak naléhavost
svého poslání např. takto (Mat. 23, 31-33):

"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, ale nechtěli jste. Hle,
váš dům zůstane zpustlý. Pravím vám totiž: Již mně neuvidíte až
do té doby, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu
Páně."
Zde je prozrazeno základní řešení krizí, v nichž se nachází
lidstvo.
Cokoliv Ježíš řekl o Jeruzalému, to platí i o každém z nás a
o celém lidstvu. Smíme vyřknout tuto generalizaci, protože i Ježíš
zval k sobě všechny, kdo nebyli "z domu Izraele", a řekl o nich, že
za určitých okolností budou mít přednost před těmi, k nimž byl
přímo poslán.
Čtěme dobře: "Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé syny". My
víme, že mu nešlo o sjednocení národa, ten byl tehdy jednotný po
stránce politické a stál pevně proti vzrůstající moci Římanů. Kdyby
mu bylo šlo o politické sjednocení v boji proti Římu, byl by se dal
korunovat za židovského krále, jak si to přáli někteří z jeho
stoupenců. On však tehdy, když ho chtěli prohlásit králem, unikl
zprostředku nich právě tak, jako když ho chtěli kamenovat. Šlo mu
tehdy o sjednocení v duchu jeho učení, jehož hlavní devizou bylo:
"Hledejte nejdříve království Boží a spravedlnost jeho".
A protože v souvislosti s tímto požadavkem slíbil: "A vše
ostatní vám bude přidáno", vyslovil tím zároveň obecně platné
pravidlo, podle něhož lze překonat všechny krize na cestě do
věčnosti.
Přesvědčil jsem se však napřed sám na sobě a pak i na
nesčetných případech svých souputovníků, že člověk není
schopen bez krizí použít tohoto prostého milosrdenství, jehož je
tento výrok dokladem. Nechci přitom pochybovat o pravdivosti
Ježíšova slibu, ale přesvědčil jsem se, že slouží-li člověku za
východisko jeho vlastní neznalost sama sebe, může se stát, a
stává se to, bohužel, do jisté míry vždycky, že se dotyčný člověk
domnívá, že hledá především království Boží a není tomu tak.
Protože tomu tak není, a on bez svého vědomí, tedy z neznalosti
sama sebe, hledá především svůj prospěch (zase myšlený v tom
nejširším slova smyslu, tedy i prospěch těch, kteří jsou mu blízcí,
svého národa atd.), musí projít krizí, v níž se mu odhalí tento
omyl. Nejde-li u něho o špatný úmysl, tj. o maskování osobních
zájmů zájmy vyššími, neosobními, pak vyjde z takové krize, při
které třeba prohraje, zocelen, a bude jí přiveden do správného
hodnocení sama sebe. Z takového aspoň trochu zlepšeného

hodnocení se obvykle dalším vývojem dostává zase k další krizi,
při níž odhalí další část překážek na cestě, a tak to jde až k
zmrtvýchvstání a přijetí Ducha svatého, pokud člověk na určitém
stupni vývoje neodhalí, že není schopen jít dál, což převedeno do
srozumitelnější řeči znamená: že není ochoten odevzdat další část
své sebelásky ve prospěch vyššího cíle.
Osvětleme si všechny znaky takových krizí na příkladu
svatého Petra. Opakuji, že v životě Ježíšově jsou všechny naše
záležitosti na cestě ilustrovány dějem.
Ježíš řekl při poslední večeři Petrovi:
"Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako
pšenici. Ale já jsem prosil za tebe, aby tvá víra nezakolísala, a ty,
až se obrátíš, utvrzuj své bratry!" Ale on mu řekl: "Pane, jsem
ochoten jít s tebou i do žaláře i na smrt." Než on řekl: "Pravím ti,
Petře: Kohout dnes nezakokrhá, dokud třikrát nezapřeš, že mne
znáš." (Luk. 22, 32-34).
Zde je skryta obecně platná formule všech krizí u lidí dobré
vůle, krizí, které se dostavují, chtějí-li přejít od služby sobě ke
službě věčnosti, Bohu, nad osobní záležitosti atd. Vyplatí se
vysvětlit si ji podrobněji.
Celý život Ježíšův se dá vysvětlit k velkému prospěchu
člověka současně dvojím způsobem:
1. jako objektivně platný způsob zasvěcování,
2. jako subjektivně platná soustava událostí na cestě jedince
za hranice pomíjejícího života.
Podle toho zde např. sv. Petr je buď lidská vlastnost nebo
člověk, který má dobrou vůli, ale špatně odhaduje své vlastnosti,
svou sebelásku a sílu oddanosti svému ideálu.
Obecně pak celý život Ježíšův i s prostředím lidským a
věcným, je buď:
odhalené tajemství všech principů a složek cesty do věčnosti, oné nadstavby nad lidským životem, končícím pouhou fyzickou
smrtí a k ní nenávratně směřující,
nebo průvodcem, určeným pro každého jednotlivce, aby se
jím mohl konkrétně řídit v každé situaci, kterou právě zažívá na
zmíněné cestě.
Avšak i při tomto druhém výkladu bude zapotřebí býti si
vědom obecných principů, proto je obojí výklad stejně důležitý.
Člověk by měl umět ze svého osobního případu vytěžit též

obecnou zásadu a z obecné zásady se dát poučit ve svém
případu.
Rozeberme si uvedený citát:
U sv. Petra šlo o zkoušku víry podložené láskou ke
zvolenému ideálu. Obecně řečeno, víra nevyzkoušená měřítkem
lásky není spolehlivá, a aby se takovou mohla stát, musí dojít k
"obrácení", jak se vyslovuje Ježíš.
Člověk si myslí, že dobrá vůle (sv. Petr) postačí k tomu, aby
člověk obstál ve zkouškách na přechodech z nevědomosti do stále
dokonalejšího poznání, avšak mýlí se, protože neví, co zde
prozrazuje Ježíš: "Satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici".
Satan v obecném slova smyslu je řád, kterým všechno má
tendenci zůstat odděleno jedno od druhého, jinak řečeno, podle
kterého všechno zůstává co nejdéle na určitém vývojovém stupni
a na určitém stupni poznání a nehýbá se z něho dále.
Jsme svědky toho, nebo prověřili jsme si správnost toho, že
např. jednotlivé živočišné druhy zůstávají po milión let na téže
úrovni, jako by z ní nebylo vybřednutí, jakoby ta úroveň byla
věčná. Stává se dokonce, že některý druh vyhyne, protože se
nedovede přizpůsobit změněným podmínkám života, než aby se
stal novým druhem, který by se novým podmínkám přizpůsobil.
Nastane-li rychlá změna životních podmínek, celý druh je rychlou
změnou zničen (např. mamuti). Ale i při pomalé změně, trvající
mnoho miliónů let, ty druhy, které se přizpůsobí změnám,
zůstávají jinak na celkem stejném vývojovém stupni, nemíří ze
svého druhu nebo nad svůj druh příliš daleko. Vezměme si
člověka a opici. Zůstávají, řekněme, za posledních 200 miliónů let
jeden neustále člověkem a druhý neustále opicí, oba zachovávají
svůj rod jen hmotnou reprodukcí, plozením a umíráním (i umírání
je zapotřebí k zachování hmotného druhu, aby se příliš nerozšířil a
neztratil tak podmínky k existenci).
Tady je vysvětleno ono "věčné" zavržení Satana. Je to
existence časoprostorového řádu, kde všechno je od sebe
odděleno časem a vzdáleností. Do tohoto řádu fyzicky patříme.
Proto se dočítáme v Bibli (nikoli přímo od Ježíše), že celý svět je
ve zlu postaven. Uniknout z tohoto řádu do vyššího řádu
neoddělenosti a vnitřní sounáležitosti všeho se vším, jak jej před
nás staví Ježíš svým požadavkem "abyste jedno byli s Otcem
mým jako já s Ním jedno jsem" nebo myšlenkou "cokoliv jste
učinili nejmenšímu z bratří mých, mně jste učinili", a protože jsme
všichni bratři, tedy "milujte nepřátele své" atd., uniknout z časnosti
je pravým smyslem života.

Není divu, že má-li se z tak tuhého řádu, postaveného "na
věky" vyjít tam, kam nás zve Ježíš, musíme být tříbeni jako pšenice. Vždyť tu jde nejen o překonání dalších miliónů let existence
na úrovni lidského druhu, nýbrž o bezprostřední nadčasový - a
vždycky nadčasový - vstup do věčnosti.
Nehleďme tedy na zmíněné tříbení jako na bezohledný boj,
nýbrž hleďme na druhou stranu, na rub tohoto boje, na milost,
která je připravena pro každého, kdo pochopí onu změnu, touží po
ní (jako sv. Petr) a projde "obrácením".
Byl bych rád, kdybyste si začali uvědomovat, že určité pravdy o vývoji, zachované v minulosti jen a jen na úrovni náboženství,
mohou být dnes prověřeny, už i dnes, doufám, že v budoucnosti
stále více a dokonaleji, různými vědami, pokud ony dospějí aspoň
na okraj těchto poznatků. Většinou je stav věd na tak nízkém
stupni vývoje, že z něho nelze tyto pravdy vysvětlit a odůvodnit.
Stále jasněji poznávám, že bude třeba také nějakého toho
"obrácení", jakési psychické revoluce, aby se konečně
náboženství přestalo rozcházet s vědou. Nedostatek však není na
straně toho náboženství, které např. hlásal Ježíš Kristus, ale na
straně dnešní vědy, která neumí transponovat náboženské pojmy
do své řeči a tím méně pak z nich dovede těžit.
Jděme dále: "Ale já jsem prosil za tebe, aby tvá víra
nezakolísala". Mohli bychom se ptát, jak účinná byla Ježíšova
prosba, když sv. Petr ve své víře zakolísal. Správná odpověď však
není možná dříve, než zaujmeme správné obecné hledisko. Jaksi
proti tomu řádu Satanovu, kterým má všechno zůstat ve své
oddělenosti na svém místě a v čase, stojí řád jiný, řád vývojový,
kterým je všechno taženo z nevědomosti do stále vyššího
uvědomění atd., až do vědomí věčnosti nezávislé na čemkoliv
časném a prostorovém. Říkám "jaksi", neboť symboly se nedá
jinak označit existence dvou vzájemně se doplňujících
skutečností, z nichž jedna se zachovává ve stavu trvale
nadstavované pomíjejícnosti, a tím je svým způsobem věčná, a
současně je zavržena proto, že se spokojuje s konečným, ba
hýřivým reprodukováním, kdežto druhá, jejímž representantem je
Ježíš, prostě jest, dříve než cokoli pomíjejícího začíná být a
přestává být, existence, při níž nelze mluvit o začátku a konci, o
postupném uvědomování, poznávání atd.
Pokouším-li se o vysvětlení náboženských symbolů, nečiním
nic jiného, než že je překládám do psychologické nebo nám dnes
bližší spíše vědecké řeči. Je-li tento překlad chabý, není to jen

mou vinou, nýbrž také tím, že dosavadní věda, a samozřejmě i mé
zkušenosti v ní a v její řeči, dostatečně nepokročily.
Jakým způsobem prosí Ježíš za Petra, aby nezakolísal ve
víře? My se musíme zříci diskurzivního výkladu prosby, při níž se
slovně o něco žádá. Ježíš jako bytost vědomě spojená s věčností,
žádá svým způsobem, že táhne kupředu. On totiž na sebe
prozradil, že nečiní nic jiného než co je ve vůli Otcově. Toto tažení
kupředu má obecný, lépe řečeno všeobecný charakter. Není nic,
co by mu nebylo vystaveno, výjimku nečiní ani Satan, tj. řád, který
vše udržuje v oddělenosti, v času a prostoru. V tomto smyslu si
vyžádal Ježíš na Satanovi, aby ušetřil Petra v jeho víře, a v tomto
smyslu jeho víra nebyla ušetřena zakolísání, dokumentovaného
zapřením Ježíše ze strachu o vlastní život a z nedostatečné víry
ve věčný život. Pak není zakolísáním ve víře v obvyklém slova
smyslu to, co např. dnes lidstvo prožívá na poli náboženském. Je
to spíše těžký přerod čili začátek obrácení. V rámci celého lidstva
nám to dnes ještě není pochopitelné. Proto si totéž vysvětlíme na
osobním, individuálním pokroku jedince podle zmíněné druhé
formy výkladu. Zatím mluvme ještě obecně.
Tažení oné věčné podstaty všeho k sobě je méně patrné v
nerostech než v rostlinách a zvířatech, a tam zase daleko méně
než u člověka. O všeobecnosti tohoto tahu se Ježíš jedinečně
vyjádřil slovy: "Až budu povýšen (tj. ukřižován), potáhnu k sobě
všechno." Nesmí nám vadit, že stav, který zažíval, převedl do
časoprostorových pojmů. Učinil nám tím svůj výrok srozumitelným
na určité úrovni, řekněme na úrovni individuálního pochopení
cesty do věčnosti. Také jím vysvětlil svým učedníkům, proč musel
být ukřižován. Tento druh smrti byl nevyhnutelným prostředkem k
tomu, aby mohl táhnout všechny. Proč ale? - Místo abychom si o
tom zde řekli více, odvolávám se na Postilu a podám jen stručné
vysvětlení.
Vyjádřeno nábožensky, ukřižováním a odevzdáním ducha
Otci na kříži, Ježíš mohl "stoupat k Otci", jak se o tom sám vyjádřil
ženě, které se zjevil po své smrti na kříži. A tam pak usedl po Jeho pravici. Pravice je označení činnosti, označení oné vlastnosti
toho v tom vyšším řádu, stojícím proti řádu Satanovu, co nás ustavičně všechny a všechno táhne k Otci. Teprve když se Ježíš ocitl na pravici Otce, přestal být menší než On a stal se tím, který
nejen tvoří, ale který také tvorstvo táhne zpět k sobě. To je ta
nejvznešenější činnost. Vědomě zde užívám časových obrazů.
Dobře vím, že se tohle nestalo po ukřižování Ježíše, nýbrž že toto
ukřižování bylo jen potvrzením počátečních slov evangelia sv.
Jana: "Na počátku bylo Slovo atd." Bohužel, křesťané se dosud

nedostali za časové symboly, a proto nemohou plně pochopit
Krista, avšak i tak se mohou jím dát vést v čase a prostoru. Budou
se však pořád dostávat do krizí, které je budou postrkovat
dopředu, jako když někdo strká slepého, který neví, kam je
postrkován.
Ježíš říká, že se za sv. Petra přimluvil, aby nezakolísal ve
víře. Zakolísání, které Petr zažil, působilo, že se zbavil sebeklamu
o síle své víry a lásky. Petr po své zradě hořce plakal. S jeho
slzami odplouvala jeho nevědomost, která spočívala v tom, že
nevěděl, že nevěří, nevěděl, kolik je schopen lásky ze své síly.
Vyprázdnil se od sama sebe a byl připraven přijmout do sebe
požehnání Ježíšovo, Ducha svatého. K tomu bylo třeba se obrátit.
Ježíš prozradil, že zakolísání, jak se Petrovi jevilo jako takové,
bylo začátkem obrácení, a to velmi vznešeného stupně. Ono má
totiž své stupně. Jedním jeho významným stupněm byl jeho vstup
mezi Ježíšovy učedníky. Konečným stupněm obrácení bylo přijetí
Ducha svatého.
Co tento obraz znamená obecně? - Lidský duch je schopen
mnohému se naučit, avšak dokud jen přidává k dosavadním
vědomostem další, neocitá se na vrcholu možného lidského
poznání. Teprve když rezignuje na další pokrok svými chabými
silami, ale nepřestane toužit po tomto pokroku v myšlení a jeho
výsledcích, přestane rušit myšlenkové spoje, které nemohl mít,
dokud si spoje předurčoval, takže může nabýt vědění, o něž se
předtím marně pokoušel. Začátek toho jsme si vysvětlili ve Zlatém
klíči, a tentýž začátek známe, když se přestaneme namáhat na
něco si vzpomenout a přitom v nás doznívá touha po tom,
abychom si vzpomněli, nebo přetrvává tato touha neuvědoměle
dále za ostatními vědomými myšlenkami. Dřívější námaha se
převtělí bez našeho přímého úsilí do vzpomínky, jejíž cíl se nám
zdál nedostupným. To je požehnání způsobené vyprázdněním se
od konkrétní vůle a přechod ke stavu vůle už nekonkretizované.
To je pouhý začátek obrácení, začátek syntetického,
bezeslovného myšlení, které u jednotlivců dosahuje značné výše
už dnes. Nejobsažnější myšlenky jsou bezeslovné, nejplodnější
myšlení taktéž. Kdo myslí slovně, myslí pomaleji a méně kvalitně,
těžko si utváří syntézy vyššího řádu, přesahující hranice jednoho
myšlenkového oboru. Tím větší potíže u nich vznikají na cestě z
lidského myšlení a mínění do základního, nediskurzivního
myšlení, do vědění a posléze do poznání, jaké představuje,
řečeno nábožensky, seslání Ducha svatého. Toto myšlení nemůže
být "sesláno" na nikoho, kdo se napřed nevyprázdnil od pouhého
lidského vedení myšlenek, od vedení dějového a časového, jaké

představovala Ježíšova přítomnost vedle učedníků. Ježíš jim
zastával či nahrazoval zmíněný vyšší, nediskurzivní způsob
myšlení a převáděl jim ho do diskurzivního, a sice v podobě
podobenství, přímých pouček a děje vlastního života. Musel však
na nich chtít, aby se nakonec obrátili, tj. přešli do téhož
syntetického způsobu myšlení, které on říkal "plnění Otcovy vůle".
Aby se to mohlo stát, musel od nich odejít a vystavit je podmínkám
vyprázdnění od lidského způsobu myšlení a hlavně též nabývání.
Prozradil, jakým způsobem lze zákonitě přejít do způsobu pro
člověka nového myšlení, do myšlení vzdálené budoucnosti,
kterého však jedinci už dokázali dosáhnout i před tisíciletími, jak o
tom máme doklady. A takovými lidmi nebyli jen náboženští
myslitelé. Na tomto způsobu myšlení jsou zbudovány např.
některé starověké stavby, jimž se dosud obdivujeme a které
dodnes považujeme za divy světa, neboť předbíhají tehdejší dobu
a možná i dnešní. Z tohoto pramene dělal Ježíš zázraky, které se
nám ještě dlouhou dobu budou jevit jako zázraky, a pro které
budeme ještě dlouhou dobu zavrhovat i myšlenku, že vůbec mohl
takový člověk existovat, který něco takového dokázal.
Řešení těch největších krizí spočívá právě na rozřešení
onoho obrácení, které začíná někde tím, co Ježíš nazval "dokud
nebudete jako jedno z maličkých těchto". Dítě ještě nespoléhá
tolik na povídavý způsob myšlení, protože je ještě v začátcích
mluvících schopností. Proto je také snáze schopno syntetického
způsobu myšlení, jímž v krátké době překoná i při průměrné
inteligenci, která později vyjde na povrch, vývojové vzdálenosti,
které mu potom dospělí závidí. Např. v jak krátké době se naučí
řeči, zvykům lidského života atd. Kdyby již od začátku myslilo
diskurzivně, nebo jen diskurzivně, šel by jeho vývoj daleko
pomaleji kupředu. Samozřejmě, dětský způsob myšlení je prostý,
tak prostý, že ani netušíme, jaká síla je v této prostotě. Dá se
vysvětlit základní Ježíšovou poučkou o tomto způsobu myšlení:
"Klepejte a bude vám otevřeno!" My si ji vysvětlíme ve zvláštní
kapitole.
Čteme dále: "Až se obrátíš, utvrzuj své bratry."
O samotném obrácení by se toho dalo říci mnohem více.
Něco z toho řekl Garrigou-Lagrange ve spisu "Trojí obrácení" (viz
můj překlad). Stačí zatím říci, co on se neodvažoval říci, že vrcholem obrácení je opačný postup v jednání, než je dosud běžný.
Člověk místo aby vycházel z vlastního rozumu, vůle a citů,
podřizuje je univerzálnímu vědomí, vědění a lásce, a to z toho
jednoduchého důvodu, že si tohoto nového východiska je vědom a
že by považoval za chybné, kdyby z něho nevycházel, řečeno

nábožensky: Kdyby neplnil Otcovu vůli. Právě tímto způsobem je
obrácen naruby. Dříve vycházel z odvozeného rozumu, vůle a citů,
pak prožíval dlouhou proměnu, při níž si postupně začal
uvědomovat, odkud je odvozeno všechno, co "má", a toto
uvědomění se stávalo stále jasnějším, až nakonec poznal, že
věčné východisko je jeho pravým Já, pravým domovem, že se
vrátil do Otcova domu a že odtamtud už neodejde. Tento obrat má
za následek, že může s úspěchem utvrzovat své bratry. Vychází
totiž ze zkušenosti a nikoliv jen z víry.
Ježíš ukázal cestu k tomuto obrácení i se všemi krizemi,
které nastávají také proto, že si člověk nedovede ani představit, co
je za tím, co právě zažívá, a je ochoten buď z únavy nebo z
radosti nad dosaženým zůstat co chvíli stát, podržet si to, co
získal, asi jako učedníci Ježíšovi si svého Mistra chtěli vedle sebe
zachovat neustále osobně živého. Protože nelze zároveň a bez
mezer přebývat v odvozeném a zároveň mířit do zdroje všeho
odvozeného, nýbrž je třeba jedno opustit, abychom druhé nalezli,
musíme prodělávat krize z opouštění a krize z ještě
nenalézaného. Tímhle koncem výkladu přecházím na individuální
řešení Ježíšových slovních symbolů ve vykládaném výroku, a to
proto, že si netroufám mluvit obecně o výkladech pro celé lidstvo,
aby má řeč nevypadala příliš fantasticky. Jedinec svým způsobem
smí předběhnout celek za podmínek přímo formulovaných
Ježíšem. Ten nevychovával učedníky k tomu, aby pro sebe získali
království Boží, nýbrž aby zaživše obrácení, utvrzovali své bratry
na cestě do věčného života. Oni však původně pomýšleli buď
především nebo zcela jen na získání věčné blaženosti pro sebe
ještě před blížícím se koncem světa, kterému rozuměli fyzicky.
Tato osobní touha musela být vyměněna za lásku ke Kristu, k jeho
dílu a tedy k pomoci bližnímu. To je také jeden z podstatných rysů
již zmíněného obrácení. Jedinci tedy mohou a smějí předběhnout
celek, jen když se nevzpírají aspoň tomuto duchu obrácení a tedy
ani pomoci celku.
A zase by bylo dobře, kdybychom si byli vědomi tohoto
obecného rysu Kristova tažení, které je v dnešních dobách zvláště
patrné i přes hranice víry a náboženství. Lidská společnost sama
pokorně a celkem bez reptání vytváří pracovní prostředí, ve kterém jedinec daleko více dělá pro společnost (bližní) než pro sebe.
Každý člověk v moderní společnosti mi připadá jako kůň, který si
není vědom své síly, když táhne těžký náklad. Zároveň však
vznikají sociální a politická hnutí v celém světě, která propagují
tuto pomoc jiným. Někde sice začínají s třídní nenávistí, nevědouce, co činí, ale všichni nevědomě poslouchají ono neviditel-

né tažení, které se dostavuje stále zřetelněji v podmínkách, jež si
zdánlivě stanoví sami lidé a k nimž ve skutečnosti dorůstají. Vývoj
společenských vztahů mezi lidmi je nám nezvratným důkazem
toho, že tam, kde tomu odpovídá příprava a podmínky, rozbíhá se
Ježíšův program lásky i bez vědomí lidí, neboť on je známkou
obecného tažení, obecného vývoje na lidské úrovni, která zase je
výrazem celkového dorůstání vesmíru do jeho konečného smyslu,
tj. do konce světa, jak se o něm mluví nábožensky.
Nebojte se náboženské formulace dané úrovně lidstva. Lidé
čím dále - ať chtějí či nechtějí - tím více jedni pracují pro druhé,
bez ohledu na jejich rasu, náboženství a politickou víru, a proto se
podle ducha Ježíšova učení čím dále tím více modlí v pravdě a v
duchu, aniž zatím o tom vědí. Lépe by bylo, kdyby každý věděl, že
nezištná práce pro druhého je tou nejlepší modlitbou a je zárukou
pravého obrácení, jak je měl na mysli Ježíš a tedy i vstupu do
království Božího.
Projděme si ještě jednou daný citát ("Šimone, Šimone atd.)
znovu jako návod k osobnímu překonávání krizí. Je to pohled z jiné strany, který Ježíš dovolil, když si přál, aby se stal osobním
vzorem každému z nás, nejen lidstvu jako celku. Pak bychom si
napřed měli umět zodpovědět otázku, co asi říkal Ježíš dvěma
učedníkům jdoucím do Emauz. My jen víme, co o té události říká
evangelista Lukáš (XXIV, 25-27):
A on jim řekl: "Ó, bláhoví a příliš váhaví uvěřit všemu, co
mluvili proroci! Což to nemusel Mesiáš trpět a vejít do své slávy?"
Počal pak od Mojžíše a ode všech proroků a vykládal jim, co se
na něho vztahovalo ve všech Písmech."
A protože však, co je psáno o Ježíši, je psáno pro každého z
nás, kteří ho chceme následovat, jsme vděčni i za toto odhalení,
které v souvislosti s tím, co zažívali Ježíšovi učedníci, nám
poskytuje příležitost vidět komplexní symboličnost všech událostí
kolem Ježíše a s ním takto:
Přišel pro nás, aby nás uvedl do své slávy, která je pro nás
připravena, jak se vyjádřil jeden z jeho učedníků, do téže slávy, do
které vešel on sám. Všechno, co se stalo s ním, musí se tedy státi
s námi? Má se v nás Ježíš narodit jako kdysi v Betlémě, pak se
narodit znovu jako Syn Boží v Jordáně, nakonec zemřít na kříži a
vstát z mrtvých? Nebo máme nehodící se škrtnout? Nikoliv. Jen si
musíme být vědomi, že dorůstáme do všech podobenství Ježíšova
života, nikoliv do shodnosti. Ježíš vykládal např. království Boží
jako něco nejobsažnějšího, něčím konkrétně omezeným, třeba je
srovnával s trochou kvasu, který vzala žena. Ježíš schválil, že

vývojové záležitosti jednotlivce odpovídají a musí odpovídat
vývojovým tendencím, jimž podléhá celek, lidská společnost a celý
vesmír. Ježíš řekl o sobě, že jde napřed tam, kde připraví "místo"
pro své následovníky, a kam jeho učedníci jednou budou moci
přijít za ním.
Ukázkou svého života předjímá všechno, čím musí
obdobně projít každý z nás, má-li vejít do království Božího, do
vědomě žité věčnosti. Proroci dávno před narozením Ježíšovým
mohli i bez prorocké schopnosti psát o tom, co se má stát s
Ježíšem, protože jde o obecně platnou zákonitost vývoje. Stal-li se
někdo prorokem v tom nejlepším slova smyslu, musel tuto
zákonitost poznat a mohl ji potom popsat. Popisovali ji nikoliv jen
starozákonní proroci, nýbrž i mudrci starého Egypta, zasvěcenci
perští, babylonští, sumerští, indičtí, mithraističtí, řečtí a jiní
pohanští mudrci. Shoda všech je jedinečná. Jakoby všichni
předvídali existenci Ježíše Krista. Ježíš by se byl mohl na všechny
odvolat, kdyby toho bývalo bylo zapotřebí a kdyby tím byl mohl
upevnit víru svých učedníků. Stačilo však, opřel-li se o
starozákonní proroky. A právě tak nám stačí opřít se o životní
symboliku Ježíšovu, abychom mohli jít bezpečně kupředu. Jak
obtížné by pro nás bylo opírat se o starozákonní proroky s jejich
temnými narážkami! Ani žádný starověký mythus - a téměř
všechny svou dějovou symbolikou kryly zasvěcovací postup až k
úplnému nabytí vědomí věčného života - nemohl být tak dokonale
zpracován, jako opravdu žitý lidský život někoho, kdo si byl vědom
toho, že z věčného života pochází a do něho znovu vejde, i když
na sebe vezme smrtelný šat, aby se dostal ke všem smrtelníkům,
aby se s nimi zpodobnil, aby si pro ně přišel tam, kde oni jsou, do
pekla ustavičného boje o pomíjející střep života. Ježíš uměl a umí
jít za každým tam, kde je. Jde za opilcem, nevěstkou i za chudým
rybářem. Tím se liší od lidských zasvěcenců, kteří jdou schůdnější
cestou. Vybírají si sobě podobné, odmítají jinak zaměřené lidi a
ani s nimi nic nesvedou. Ježíš nesvedl nic jen s těmi, kteří si
myslili, že jsou dost dobří a byli s mírou své dobroty spokojeni,
nebo byli tak špatní, že je ani nenapadlo věřit na milost a lásku.
Máme-li celé Ježíšovo učení převést na osobní vedení
jednotlivce a vytěžit z něho právě toto vedení, pak musíme umět
poznat, jak nám radí zdolávat konkrétní překážky a krize. Musíme
umět ze záznamu jeho života a z jeho přímého poučování vyčíst
jednak obecná pravidla cesty, jednak konkrétní rady, týkající se
stupně našeho vývoje.
života.

Není tak těžké najít klíč ke všem událostem osobního

Je nutno, abychom vyšli z předpokladu, z axiomu, že
všechno, co Ježíš zažíval od svého narození až po
nanebevstoupení, je podrobné líčení toho, co také my budeme
zažívat, až budeme Ježíše následovat.
Seznámíme-li se s životem Ježíše Krista z tohoto hlediska,
zjistíme, že v něm nacházíme jednak vlastní životní děj, jako v
každém lidském životě, jednak vysvětlující poznámky k tomuto
ději, které jsou několikerého druhu. Zpočátku tyto vysvětlivky
nedává sám Ježíš. Poučný je symbol toho, kdo zprvu ví vůbec o
Ježíši nebo o tom, co se s ním dělo a kým je. Teprve když k sobě
povolá učedníky, začne se o něm dozvídat okolí.
Úplný pohled na Ježíšův život by si vyžádal mnoho kapitol.
Máme-li si zatím vysvětlit pro cestu jednotlivcovu, jakými prostředky navrhuje Ježíš, abychom překonávali krize, musíme ještě
něco předeslat k předznamenanému textu.
Ježíš Kristus svým životem jedinečným způsobem odhaluje,
jak se z pomíjejících prvků vytváří věčná individualita, nebo čím
jsme na věčnosti a jaký tam máme úkol.
Vybírá si dvanáct učedníků, přestože jich měl daleko více,
protože dvanáctka už tehdy symbolisovala vesmír ve velkém,
makrokosmos, právě jako dvanáct pokolení atd., jak je potom
napsáno v Apokalypse. My si však nyní musíme vysvětlit aspoň
dvanáctku jako stvořený vesmír. Tento vesmír se vyvíjí, nebo,
chceme-li se vyjádřit nábožensky, stále je tvořen a dotvářen.
Vývojový článek "člověk" má už takovou úroveň, že z něho je
možný přechod zpět do původu všeho stvořeného. Vyjádříme-li se
přesněji, řekneme: Stačí něco málo, jeden lidský život záměrně
žitý pro věčnost, a člověk překročí hranice pomíjejícího a nalezne
svou věčnou individualitu. Chybí něco málo, a vesmír ve velkém
se ztělesní v člověku, ve vesmíru v malém, na takovou plnost, že z
jedné plnosti lze přejít do druhé a z ní do věčnosti. Jen zralé
semeno může vzklíčit. Tím se sice zničí, ale vydá větší užitek, než
jaký by vydalo, kdyby nebylo zaseto. Umíráním starého zralého
semene, aby mohl vzniknout větší úroda, vznikají krize.
Vysvětlujeme-li Ježíšův život jako ukázku vedení jednotlivce do
věčnosti, pak všechno, co se dělo s Ježíšem, jsou buď složky
lidské bytosti nebo prostředí, ve kterém žije.
Něco z toho jsme si už vysvětlili: Panna Maria je nesmrtelná
duše a podle okolnosti také její pomíjející aspekt, lidské já, lidská
duše. Herodes je rozum, který rozkazuje v tom smyslu, aby vládl,
vlastnil. Proto zabíjí nebo chce zabít cokoli věčného, co má

nastoupit na jeho místo atd. Apoštolové, původně učedníci Páně,
jsou lidské vlastnosti. U těch se musíme tentokrát zastavit.
Je velmi poučné, že Ježíšovi učedníci dospěli před sférou
přímého Ježíšova vlivu. Vlastnosti lidské se napřed musí rozvinout
pro čistě lidské účely. Symbolicky: učedníci se stali napřed třeba
rybáři a založili rodiny. Ježíš tu představuje osvíceného lidského
ducha, osvícenou mysl, která záměrně směřuje do věčnosti a řídí
se ve všem stále dokonaleji tímto ústředním smyslem lidského
života. Učedníci představují rozvinuté lidské vlastnosti, jiné totiž
nejsou vhodné pro učednictví. Nezáleží na tom, že se vlastně
rozvinuly při hledání čistě časných a světských cílů. Příkladem je
nám Maří Magdaléna, lehká žena, o níž Ježíš odvážně prohlásil,
že má mnoho hříchů a proto jí může být hodně odpuštěno, za což
bude daleko vděčnější než ten, komu bude odpuštěno málo. Tato
předpokládaná vděčnost mu byla zárukou budoucí velké svatosti
Magdaleny. Nemocný u rybníka Bethesdy (Jan V, 1-9) rozvinul
dobrou vlastnost, trpělivost, když 38 let čekal marně na uzdravení.
Proto mohl být Ježíšem uzdraven, rozuměj: přestal žít jen pro své
dočasné uzdravení a začal žít pro věčný život. Nebylo tomu u
všech zázračných vyléčení stejně. Byly jiné důvody pro vyléčení.
Čím vlastně je ta rozvinutá lidská vlastnost a jak se jí stala?
Celou tuto otázku v tomto spisu nezodpovím, protože věda už je
této argumentaci na stopě a v brzké době svým těžkopádným, ale
důkladným způsobem řekne k této věci více, než bych já dokázal
na pár stránkách, které zde tomu mohou být věnovány. Aby však
věděli, že správné informace není třeba získávat jen osvědčenými
přízemními metodami, budiž zde řečeno aspoň toto: lidská
vlastnost představuje velmi zdokonalenou vlastnost, která vzniká
ve vesmíru dávno před vznikem člověka, její vývoj je tak dlouhý
jako vývoj vesmíru. Vyvíjí se napřed v tzv. neživé hmotě a
přechází do tzv. živé hmoty, kde se pak vyvíjí prudčeji. V člověku
se už projevují dvě verze vlastností: jedny, které může vědomě
rozvíjet a o ty se musí umět opřít při vstupu do věčnosti, a druhé,
které nemůže z vlastní iniciativy podstatně ovlivnit, jsou mu dány k
dispozici, aby na nich mohl vybudovat nadstavbu lidského
uvědomělého myšlení a konání. V tomto smyslu máme k dispozici
vlastnosti mozku, všechny biologické funkce těla, rovnováhu
vnitřní sekrece atd. Jestliže tento složitý aparát vlastností, jejichž
vznik nezpůsobujeme, máme k dispozici v takovém stavu, že nás
neruší ve vyšší duševní činnosti, nýbrž ji podporuje, můžeme
přikročit k dílu, o němž je tady řeč. Kdyby si jenom člověk byl
vědom toho, co všechno musí mít k dispozici a v jakém souladu,
aby si tu na zemi mohl žít napřed pro sebe, potom pro společnost

a nakonec pro věčnost, ustavičně by klečel na kolenou s upřímnou
modlitbou díků.
Chtěl jsem jen říci, že rozvinutá lidská vlastnost je vesmír
vyvinuvší se do této vlastnosti. Je-li těchto vlastností dvanáct,
rozuměj: je-li v člověku rozvinuto všechno podstatné z celého
vesmíru, je možno s takto rozvinutým vesmírem v malém,
mikrokosmem, přejít z času a prostoru do věčnosti, tedy tam,
odkud celý vesmír vyšel, ustavičně vychází a kam míří. Ježíš
jasně řekl, že od Boha jde a k Bohu se vrací, a my ho máme
následovat. Od Boha, z věčnosti už jsme přišli, teď nám ještě
zbývá jen k Bohu, do věčnosti se vrátit. Ježíš však vůbec nepřišel
na svět za tím účelem, aby se zase sám vrátil do věčnosti, nýbrž
především aby s sebou odvedl učedníky, tj. lidské vlastnosti a
potom každou, rozvinutostí připravenou lidskou bytost.
Rozvinutosti se vždycky nedociluje po dobrém, nýbrž někdy za
velkého utrpení. Vždycky však vývoj probíhá podle formule ve
vykládaném citátu: Satan si vymiňuje tříbit rozvinutou vlastnost, a
kdyby nebylo přímluvy Ježíšovy, vlastnost by nevstoupila do
věčnosti, nevytvořila by součást věčné lidské individuality.
Satanem v individuálním slova smyslu je od Boha oddělené
lidské já. V tomto věčném zavržení, což je pocit oddělenosti, touží
si vytvořit vesmír pro sebe, jako každý sobec.
Lidské já sice vzniká vždy znovu od narození člověka na
tento svět, ale všechny své složky bere z vesmírových vlastností,
nic nemá samo ze sebe. Na této skutečnosti nemění nic jeho
snaha všechno si přivlastňovat a neustále rozlišovat své od cizího.
Tento pocit oddělenosti a vlastnictví určuje jistý stupeň zrání, na
němž by se musel vývoj zastavit, kdyby byl závislý jen na podnětu
z "já" a "můj", "moje", "má". Takové zastavení ve vesmíru není
možné. Jakmile totiž k němu dojde, buď člověk padne zpět a
znovu se začne šplhat tam, kde byl, ale s většími zkušenostmi a s
větší nadějí překonat mrtvý bod ve vývoji, nebo se dokáže
zpřístupnit vyššímu vedení, které za něho ustavičně "prosí", a tak
překoná krizi a podobně i další krize, až se ocitne na takovém
stupni vývoje, že bude moci utvrzovat své bratry v tom, o čem se
sám přesvědčil.
Ještě k prosbě Ježíšově za Petra. Narodí-li se člověk, pak
se dá předvídat, co se s ním stane. Obvykle vyroste a dospěje,
zestárne a zemře. Po celou tu dobu zůstane člověkem, nebude
ničím a nikým více, nikým méně. Tato stabilizace, usazení v rámci
druhu, existuje u zvířata, rostlin i nerostů. Na ní je vybudována
veškerá harmonie ve vesmíru, ba celá jeho existence. U člověka

se tento stabilizační prvek projevuje specifickým způsobem na
duševní úrovni. Člověk dospěje do určitých trvalých návyků a
postojů, vyvine určitou povahu, charakter, zkrátka individualitu,
která je nesena pocitem jáství. My o sobě říkáme, nebo si o svých
vlastnostech a článcích individuality myslíme: "To jsem já".
Tomuto já, tomuto středu osobnosti pak sloužíme, pro něj jsme
ochotni udělat nejvíce, zkusit nejvíce a vymýšlet nejraději. To už je
vysoký stupeň sebepoznání, když zjistíme, že toto já se chová
jako Satan, který pokoušel Ježíše na poušti. Přeje si, abychom mu
sloužili a jemu se klaněli, jeho uctívali namísto Boha, namísto
našeho pravého Já, které neznáme. Ježíš však měl toto
sebepoznání, které je platné všeobecně pro každého člověka,
neboť každý máme v sobě tohoto Satana, jenže mu bez reptání
sloužíme, a on nám zastupuje věčné Já, Boha, po celý život. To je
tragická záměna světel. Obracíme se k tomuto nepravému já, ono
je nám světlem na všech našich cestách. Jen ten, koho toto já
zklame v jeho nejlepších předsevzetích, jako se stalo sv. Petrovi,
jen ten má naději se obrátit, což v první fázi znamená, že hledá
střed sama sebe jinde, třeba ve věčné podstatě, v Bohu, kdežto v
nejvyšší fázi vývoje stavu duše, už vychází z tohoto věčného Já a
odtamtud řídí Satana, který se stává jeho sluhou.
Petr je člověk, který se rozhodl jít za věčným cílem, nebo
dominantní lidská vlastnost v rámci lidské individuality, pomocí níž
se jedinec rozhoduje jít za věčným cílem. Obojí je správný a
užitečný výklad, záleží jen na tom, jak hluboko chceme sestoupit
do lidské duše, a podle toho se rozhodujeme pro jeden z těchto
výkladů. Jak vidíte, pohybuje se pořád na úrovni obdob,
podobenství, tak jak nám ukázal Ježíš. Převládající vlastnost
člověka je podobna celému člověku, není však s ním totožná. My
však s pomocí těchto obdob a podobenství pochopíme celou škálu
obdob až po nejvznešenější stavy lidské duše, jako je nebe a
království Boží. U Petra a ostatních Ježíšových učedníků je velmi
pěkně ukázáno, kam až mohli dojít se svými vlastnostmi (Petr
odpovídá přibližně vlastnostem dobrá vůle a víra), které vlastnili,
které považovali za své přednosti. Petrova víra ztroskotala na
lásce k pomíjející existenci, která byla silnější než všechna jeho
víra a dobrá vůle. Budeme si ho ukazovat jako jednoho za
všechny, protože překonal krizi. V jeho způsobu jednání vidíme
právem jeden ze způsobů řešení krize. Podařilo se mu ji překonat
proto, že poznal svou neschopnost sám projít kupředu, a pak
proto, že za něho Ježíš prosil.
Ve chvíli, když Ježíš praví Petrovi, že za něho prosil, Petr
ještě neprošel krizí, při níž zapřel Ježíše před zakokrháním ko-

houta. Značí-li nám kohout čas, pak musíme dojít k úplnému vybavení vykládaného symbolu "prosil jsem" z času. Vždyť Ježíšova
prosba se projevuje svými účinky právě až po zakokrhání, po
odměření času, tím, že Petr začne litovat toho, co učinil, hořce
pláče a nevzdává se vnitřně Ježíše, zůstává mu věren jinak než
svou vlastností, zůstává věren silou, kterou mu vyprosil Ježíš.
Prosbou zde musíme rozumět ustavičné působení Ježíšovo na
Petra, na kteroukoli naši vlastnost. Toto působení se však může
ukázat teprve tehdy, až tato vlastnost dozraje tím zvláštním
způsobem, jak je symbolicky naznačeno jednáním Petrovým. I v
jednání, zdánlivě odporujícím přímým Ježíšovým záměrům, aby
totiž měl věrné služebníky, je vlita Ježíšova síla nám
nepochopitelným způsobem. Nejlépe je to patrno na Ježíšovu
jednání, jakým způsobem Ježíš působí na dozrání Jidášova
nekalého úmyslu. Při poslední večeři prozrazuje učedníkům, že
komu dá první sousto, ten ho zradí. Dává ho Jidášovi. Jan
zaslechl, jak mu při tom šeptá: "Jdi, a co chceš, udělej rychle!"
Dává Jidášovi sílu, aby provedl svůj záměr zrady. Obecně řečeno,
dostáváme sílu k rozvinutí jak dobrých, tak i zlých vlastností,
všechny v nás musí dozrát, aby nakonec odpadly v tom smyslu, že
je přestaneme považovat za vlastní, nýbrž je začneme považovat
za nedostačující, a tak se přes pochopení jejich nedostatečnosti
dostaneme k odpoutání od nich, k vyprázdnění, po němž může
nastat s určitým odstupem času přijetí Ducha svatého. Řeklo by
se tedy, že by bylo nejlépe nejednat se svými vlastnostmi jako s
vlastními už od počátku, abychom nestavěli zbytečně překážku
pokroku, spočívající v jejich vlastnění. Tu však musíme dát pozor,
abychom si jen něco nenamlouvali, čemu by ve skutečnosti nebylo
tak. Kdo je opravdu schopen toho, aby už své vlastnosti
nepovažoval za své a nadto je považoval za nedostačující, ačkoliv
jejich síla k jejich existenci prýští z věčného pramene, ten se
musel dostat k tomu bodu vývoje, který jsme symbolicky označili
jako zralost vlastnosti, tj. který dokáže ještě tzv. svými vlastnostmi
udělat nadlidské, symbolicky zázračné věci. Učedníci přece
pomocí takto rozvinutých vlastností dělali zázraky už v době než
zradili Ježíše. Rozluštěme si symbol "nadlidské věci". Je to
činnost, která nese znak překonání sebelásky. Bez ohledu na
užitek a bez dávání přednosti dělat něco pro sebe, to je nadlidské,
to je zázračné.
Symbolem děje Ježíšova života a jeho okolí se nám
zprostředkovává porozumění, že Ježíš doporučuje rozvinout
napřed "své" vlastnosti, dospět v jejich uplatnění až k nadlidskému
stadiu jejich realizace. Teprve pak mohou být účinně opuštěny ve
smyslu symboliky a přijetí Ducha svatého. Všechno se dá vyjádřit

jednoduchým, zde již několikrát opakovaným symbolem: "Jen
zralé semeno se má zasadit", při čemž semeno znamená
vlastnost projevující se dynamickou činností. Pravá síla utajená v
semenu, síla, pro kterou semeno existuje, pro kterou je semenem,
se nemůže projevit dříve, než je semeno zasazeno do vhodného
prostředí pro jeho vzklíčení, proměnu v rostlinu, jiným symbolem,
obrácení.
Myšlenka dozrávání jednoho, zničení téhož a obrácení
(proměna) téhož na něco kvalitativně nového, probíhá celým
symbolem děje Ježíšova života.
Kam se poděl život neznámého tesaře po jeho vstupu do
Jordánu, kam se podělo poučování a osobní příklad Ježíšův od
Jordánu po kříž, jeho odsouzením (mimochodem: jedinečnost
symbolu "odsouzení k smrti")?
Učedníci se k těmto proměnám "připojovali" způsobem,
kterému sami nerozuměli. Vždyť okolnost, že se cítili opuštěni
Mistrem při jeho odsouzení a ukřižování je přiměla k tomu, aby
sami opustili dosavadní své představy o vzestupu, aby se
přesvědčili o hodnotě všeho svého. Vyprázdnili se obdobně jako
Ježíš před svou smrtí na kříži.
Docházíme k základu řešení krizí při vzestupu nad lidský
standard: Od všeho zralého se vyprázdnit a přitom neztratit ze
zřetele věčný cíl (podmínka růstu nového, které se hned neprojeví).
Je na čase ukázat si na obecně platném vzoru Ježíšovu
konkrétní uskutečnění proměn.
Teď by nám už mělo být zřejmé, že např. prosebná modlitba,
má-li i ona vést ke spojení s věčností - a nic by nemělo stát mimo
tento cíl, člověk by neměl mít dva nebo více cílů - musí vést k
vyprázdnění ode všeho, co v ní dozrálo, a teprve pak smí být
splněno, o co jsme prosili, aniž se tím uškodí prosícímu a vyslyšení prosby obdařenému. Není-li tomu tak, pak se musíme smířit s
tím, že jsme podobni člověku, který sice chtěl jít za Ježíšem, ale
vyžádal si, aby směl napřed ještě vykonat to neb ono. Byl Ježíšem
odmítnut, nebyl přijat a nestal se učedníkem Ježíšovým.
Přistoupíme nyní k prosebné modlitbě jako k jednomu druhu
řešení krizí.
Klepejte a bude vám otevřeno

Dále jim Ježíš řekl: "Někdo z vás bude mít přítele a přijde k
němu o půlnoci a řekne mu: "Příteli, půjč mi tři chleby, neboť přišel
ke mně můj přítel z cesty a nemám, co bych mu předložil." On
však by zvnitřku odpověděl: "Neobtěžuj mne; dveře jsou už
zavřeny a mé děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti!" Pravím vám: I když nevstane a nedá mu proto, že jest jeho
přítelem, přece vstane pro jeho neodbytnost a dá mu všechno, co
potřebuje. Tak já vám pravím: Proste a bude vám dáno, hledejte a
naleznete, tlucte a bude vám otevřeno! Neboť každý, kdo prosí,
dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno!
Neboť prosí-li syn některého otce z vás o chléb, zdali mu podá
kámen? Nebo o rybu, zdali místo ryby mu podá hada? Nebo
bude-li také prosit o vejce, zdali mu podá štíra? Jestliže tedy vy,
ač jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše váš
Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo Ho prosí!" - (Luk. XXI, 513)
Tento Ježíšův výrok bývá obyčejně citován za tím účelem,
aby se jím ospravedlnila prosebná modlitba o cokoliv. Avšak zcela
nesprávně. Ani Ježíšův výrok: "O cokoliv budete prosit ve jménu
mém, dám vám", neopravňuje prosit Boha o cokoliv, co by
nemohlo být spojeno se jménem Kristovým.
Začněme svůj výklad stavem, ve kterém se nachází člověk,
který o něco prosí. Cítí se být svým stavem nikoliv oblažován,
nýbrž obtížen. Proto se na každého z prosících, ať už prosí za
sebe nebo za jiné, vztahuje další Ježíšův výrok: "Pojďte ke mně
všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vás občerstvím."
Zmíněné citáty by mohly být zodpovězeny výkladem
Otčenáše, který jste četli na začátku tohoto díla. Tím je
vysvětleno, jak má člověk prosit při určitém uspořádání životních
hodnot. Některá prosba však bude vyplývat z momentálního stavu
člověka. U ní lze použít Zlatého klíče bez velkých úvah.
Málokdo si však uvědomuje, jakou obrovskou moc má chuť
k životu. Náš výklad se bude týkat jen chuti k lidskému životu,
ačkoliv tato chuť žít se vyskytuje i u jiných tvorů stejnou měrou pudem sebezáchovy a pudem udržení druhu. Pudy u člověka
doznaly takové modifikace, že o nich můžeme těžko uvažovat jako
o něčem odděleném od ostatního volního a citového života.
Chuť k životu je vrozená a je hlavní silou, vyvíjející člověka
rychleji, než by se dělo bez ní. Chuť k životu bychom mohli nazvat
nejpřiléhavěji prosebnou modlitbou, kterou pronáší každý zdravý
lidský organismus, ať si je toho vědom či nikoliv, ať je věřící či
nevěřící. Chutí k životu si člověk v pravém slova smyslu dokáže

vymodlit zdraví a dokáže dorůst do vlastností a schopností, do
kterých by bez této chuti nedospěl. Při tom vrozenost této chuti je
nejvíce řízena schopností napodobování. Děti napodobují rodiče,
člověk napodobuje člověka, jeden se chce vyrovnat druhému nebo
ho chce předčit právě v tom, co ten druhý dělá nebo má. Nebýt
tohoto řízení chuti k životu, nevydala by lidské plody. Chuť k životu
však nepřestává ani tehdy, když člověk plně rozvine lidské
možnosti. A tu je třeba si říci: Bylo moudré, když se do té doby učil
od lidí, neušel však velkým krizím všeho druhu a nakonec ani
smrti se ztrátou vědomí (mluvím o smrti v plné šíři, nikoliv jen o
fyzické smrti), ustrne-li při napodobování lidských prvků a jejich
vlastních kombinací. Jedině moudré je, aby po dostatečném
rozvinutí lidského života postupně nebo najednou přešel do
následování Krista. Nebylo by moudré, kdyby se spokojil s pouhým napodobováním lidí. Končil by tím, že by si říkal "Ještě všelicos na tomto světě dokáži", a uprostřed toho dokazování by zemřel.
Život nepromarňuje, kdo ho rozvíjí, a to tak dlouho, jak dlouho se
dá, třeba do nejzazšího stáří. Život však začíná promarňovat a
nakonec i promarní ten, kdo se na určitém stupni jeho rozvinutí,
kdy už má dostačující základnu pro vykročení dál za hranice
lidství, nezačíná svůj život přetvářet na prostředek k nabytí
věčného života, jak nám skvělým způsobem ukazoval Kristus. Na
dobré cestě je ten, kdo svým životem vědomě slouží jiným. Ježíš
říká, že taková činnost vede do věčnosti, umí-li se člověk vzdát
nároku na uznání nebo jakékoliv odměny za ni.
Podle toho by měla vypadat uvědomělá prosebná modlitba a
podle toho dopadá i její vyslyšení.
Člověk rozvíjející svůj život vlastně ustavičně prosí o sílu a
možnosti, aby ho mohl rozvinout. A dostává se mu obojího v
dostatečné míře. Taková je moc lidské vůle.
Člověk, který chce rozvinout lidský život za jeho hranice, do
věčnosti, nemůže se pochopitelně řídit lidmi, kteří jej tímto
směrem nerozvíjejí. Měl by si být od počátku vědom toho, že
dosahování věčného života není stejné jako dosahování časných
cílů, nýbrž je jen obdobné onomu. Jen na počátku svého života,
dokud je dítětem, dokud o všem nemá vlastní úsudek a nesčetné
zábrany proti přímočarému jednání, jen tehdy jedná stejně jako
musí jednat, až začne dosahovat věčnost. Proto Ježíš říká kromě:
"Nebudete-li jako jedno z maličkých těchto, nevejdete...", také:
"Pojďte ke mně všichni, kdo pracujete a obtíženi jste..." Zdali je
dospělý člověk schopen na zavolání za někým jít? Dobře dělá,

jde-li o volání dětí, ale špatně činí, když je "obtížen" a nevidí v
tomto obtížení volání Krista, aby ho následoval. Obtížnost lidské
cesty, při které člověk následuje jen lidské vzory, narůstá s nám
neznámou, ale ne proto méně nutnou potřebou následovat Krista
do věčnosti.
Ježíš nám vysvětlil, že toto následování musí mít povahu
bezvýhradného následování dítěte matky, pokud je jí poslušno.
Odmítal přijmout za učedníky ty, kteří ještě chtěli učinit to neb ono.
Radil "Vcházejte úzkou branou!", chtěl tedy, abychom zúžili
všechna svá chtění jen na jedno jediné, vejít do věčnosti, a jemu
podřídili všechno ostatní. Pak se nám dostává poučka: Proste o
cokoliv" do úplně nového světla. Ježíš tu zřejmě mluvil k těm, kteří
ho už následovali a vlastně jen vysvětloval blíže svá slova:
"Hledejte především království Boží a vše ostatní vám bude
přidáno." Aby nemohl vzniknout omyl, že svou radu myslí právě
takto, řekl jindy: "O cokoliv budete prosit ve jménu mém, dám
vám."
Víte už možná, co to znamená prosit ve jménu Ježíše Krista.
Má to jeden z dalších významů slov: "Posvěť se jméno Tvé" z
Otčenáše. Ježíš neprosil za nic, co nebylo ve vůli Otcově, nemohl
tedy ani jinak radit nám. Protože jeho vůle je sjednocena s vůlí
Otcovou, radí-li nám, abychom prosili v jeho jménu, říká vlastně,
abychom neprosili o nic, co není ve vůli Boží. Výrok: "O cokoliv
budete prosit ve jménu mém, dám vám", dá se potom vyložit jako:
"O cokoliv budete prosit, co je ve vůli Boží, v tom všem budete
vyslyšeni."
Jak ale poznávat, co je vůlí Boží? A proč vůbec za něco
prosit, když se má beztak stát jen vůle Boží a ne lidská?
Na první otázku odpovídá Ježíš jednoznačně tak, že činnost
konanou jen z nezištné lásky můžeme vždycky považovat za vůli
Boží, a proto také prosba vedená v tomto duchu bude vyslyšena.
Na druhou otázku nutno odpovědět obšírněji. Ježíš řekl
Petrovi: "Cokoli svážeš na zemi, bude svázáno i na nebi, a cokoliv
rozvážeš na zemi, bude rozvázáno i na nebi." (Mat. XVI, 19). Tím
řekl, že učedník Páně, tj. ten, kdo následuje Krista, má právo
předbíhat oboustranně (svazovat i rozvazovat) vůli Boží. Měl by si
však být také vědom toho, že jakmile to začne činit, musí na sebe
vzít tíhu, kterou by měli nést ti, za které prosí, kdyby měli jít bez
jeho prosby pomalu, svým vývojovým tempem. Všichni učedníci
Ježíšovi mnoho vytrpěli pro tento druh činorodé prosby a všichni
umřeli násilnou smrtí až na jednoho, sv. Jana.

Víme-li, že většina lidských potíží je způsobena tím, že se
zpěčují nebo nevědí, že mají následovat Krista, víme též, že nejlepší prosba za ně je, usnadňovat jim toto následování, a to všem,
ať jsou věřící nebo nevěřící. Jenom těm nevěřícím přitom není
třeba mluvit o víře nebo o Kristu, nýbrž je třeba jim dávat dobrý
příklad láskyplného a spravedlivého člověka, abychom je neodradili. Dnes je málokdo schopen nábožensky myslit a není to jeho chyba.
Chce-li na někom někdo, aby se za něho modlil, nechť ho
neodmítá, ale nechť se nemodlí tak, jak on si představuje, že se
bude modlit, užívaje co nejvíce a co nejvroucnějších slov. Nechť
předpokládá, že prosebník se nachází ve stavu Petra před
obrácením, srozumitelněji řečeno, že se ještě nedovede tak
vyprazdňovat, aby poznával s dostačující jasností, co má dělat, co
se od něho chce, aby napravil situaci, zkrátka že neumí odstoupit
od své situace bez touhy, aby se situace vyřešila podle něho.
Miluje ještě více sebe než věčný zdroj svého života. Možná, že už
dokáže pro jiné účinně zasáhnout, jako dovedli Ježíšovi učedníci
před svým druhým obrácením, o němž byla v minulé kapitole řeč
(první obrácení učedníci zažili, když opustili své rodiny a šli za
Ježíšem). Z těch všech důvodů nesmí prosit tak, jak má na tomto
vývojovém stupni. Dožádaný prosebník udělá za něho to, co by
měl udělat on sám a odevzdá jeho záležitost co nejupřímněji do
věčného zdroje veškeré činnosti. Po takovém zásahu nikdy
nezůstane jeho situace stejná. Posouzeno bez hlubšího
porozumění, dalo by se říci, že se jeho situace buď radikálně
zlepší nebo zhorší. Obojí však představuje uspíšenou pomoc.
;Obdobným způsobem prosili apoštolové za všechny, jimž kázali
víru v Krista. Přáli jim, aby se obrátili na víru (všimněte si
zdánlivého rozdílu oproti Zlatému klíči), nikoho však nenutili, aby
uvěřil, nýbrž pokřtili jen ty, na které viděli sestupovat Ducha
svatého. Byl to tedy neobvyklý způsob prosby. Nechávali
rozhodnutí o své prosbě zcela na věčném zdroji života. Modlili se
podle vzoru, jejž ukázal Ježíš v Getsemanské zahradě před svou
smrtí na kříži. Vzor ten zněl: "Otče, odejmi ode mne tento kalich,
ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň." Ježíš vyslovil prosbu a pak se
odevzdal do Otcovy vůle. Apoštolové obdobně předkládali
všechny, jimž kázali víru, do vůle Boží, a ta rozhodla. Ježíš lidem
kolem naznačil svými gesty, že si vždycky počínali právě tak.
Viděli ho při prosbě pozdvihovat oči k nebi. Toto gesto, kromě
soustředění na centra v těle výše položená než oči, splňovalo
další podmínku správné prosby, že se Ježíš obracel se vším, o co
prosil, přímo k Otci, tj. neřešil nic lidskými silami i v tom smyslu, že

do prosby nevkládal svou vůli, nýbrž i v prosbě plnil vůli Otcovu, a
to vždycky bezprostředně, ne jako v zahradě Getsemanské. Tam
totiž musel ukázat, v jaké duševní situaci se ocitne člověk, až
dospěje do tohoto vývojového stupně. Jindy Ježíš dělal za
každého, za koho prosil, to, co by měl on udělat, měl-li být
"vyslyšen" s naprostou jistotou. Odevzdával jeho věc Otci a tím ho
celého posouval na cestě do věčnosti. Vyléčil ho např. ze slepoty,
ale zároveň upevnil jeho víru, neboť ta začala být podložena
zkušeností. Zachovával při každé prosbě hierarchii hodnot, jak ji
naznačil v Otčenáši. Snažil se přibližovat člověka skrze všechno,
co pro něho učinil, ke království Božímu. Proto nám prosbu za
cokoliv vyložil slovy: "Pojďte ke mně všichni". Slovy: "Tlucte a
bude vám otevřeno" nemínil vyslyšení žádné menší prosby než
prosby o vstup do království Božího, do věčného života. Radil při
tom vstupovat úzkou branou. Proto také náležitosti takové prosby
jsou jiné než u prosby z rozvinutí pomíjejícího života.
; Abychom tuto moudrost pochopili, všimněme si znovu dítěte.
Ono tak dlouho napodobuje dospělé, vlastně tak dlouho si na ně
hraje, až se stane dospělým. Dítě se stalo dospělým nejen tím, že
rostlo, tedy z biologických příčin, ale i tím, že přejímalo od
dospělých všechno, co dokázalo přejmout. Tato nápodoba jde
opravdu velmi daleko. Když třeba násobím, dělám to stejně jako ti,
kdo nás tomu učili. My si často neuvědomujeme, jak jsme závislí
na zkušenostech lidstva, jak málo jsme sví, jak téměř nic
nepřidáváme k pokladům, které nám naši předchůdci zachovali.
Pochopme toto podobenství co nejšířeji. Dítě ustavičně klepe na
brány zkušeností dospělých, až se jich zmocňuje. Stane-li se však
dospělým člověkem, přestane být dítětem. Nemůže být zároveň
dítětem, a zároveň dospělým člověkem. Čím více pokračuje, tím
se v něm dítě zmenšuje, až nakonec z dítěte nezbude nic. To je
vstupování úzkou branou do stavu dospělosti. Okolo této proměny
také vzniká většina krizí dospívání.
Ukázali jsme si už na příkladu Petrově, že obdobně tomu
musí být i s člověkem, u něhož středem jeho vědomí a vůle má být
"vůle Otcova", tzn. věčné vědomí, existence a láska. Ten Petr,
který si zakládal na tom, jaký je, neobstál a nemůže nikdy obstát,
neboť Petr, jako my všichni, se ztotožňoval se svým pomíjejícím
já, které vzniklo po narození a musí zase zahynout, jako všechno,
co má začátek. Ztotožňuje-li se někdo s něčím pomíjejícím,
nemůže se ztotožnit s ničím věčným. Musí v něm zemřít
ztotožnění s pomíjejícím, aby v něm vůbec mohlo nastoupit
vědomí jeho nesmrtelné podstaty. A v tom spočívají všechny krize
přerodu dočasného do věčného.

Jakmile jsme rozvinuli pomíjející život, jednáme moudře,
když začneme napodobovat Ježíše Krista. K tomuto následování
nám dává k dispozici celý svůj život. Je z něho především patrno,
jak postupně ztrácel své prostředí, ve kterém vyrostl, svou matku,
nakonec své učedníky, když se rozprchli, svou čest před lidmi,
svou pomíjející existenci, když umíral na kříži a na něm ještě
mnoho jiného. Jen tak může usednout na pravici Boha Otce. V
tomto smyslu i my máme klepat a tlouci na úzkou bránu království
Božího. Nemíníme-li se přitom postupně zmenšovat, nevejdeme.
Po tomto a předešlých výkladech se nám otvírá celkový
pohled na hlavní rysy následování Ježíše Krista:
1. První podmínkou pro toto následování je plně rozvinutý
časný život. Tím není myšlena jen fyzická, nýbrž i duševní
dospělost. K té se nedospívá najednou. S jejím doplňováním se
má zdokonalovat i následování Krista. Zdokonalovat se v ní stejně
jako v následování po celý život.
2. Podstatou vlastního následování je napodobování
principů naznačených Ježíšovým životem, ovšem nikoliv doslova,
nýbrž po vyluštění jeho symboliky.
3. Rozhodnutí následovat se má učinit bez výhrad, přestože
není možné hned na začátku a ještě dlouho po tom správně
rozeznat, čím vším se dá Kristus následovat. Vždycky se má
člověk snažit následovat ho tím o čem ví, že to má k dispozici.
4. Člověk zpočátku vkládá do tohoto následování všechny
své síly a schopnosti, postupem doby se však musí přesvědčovat,
že je sice nutné vložit všechny své vlastnosti, že však nelze
vstoupit, dokud člověk něco vlastní (např. ctnosti, hříchy,
příbuzné, sebe atd.).
5. Proto člověk má působit svými vlastnostmi a schopnostmi
tak, jako by je odevzdával, při vědomí, že je má právo účinně (tj. s
účinkem otevření úzké brány do věčnosti) odevzdat teprve tehdy,
když jsou zralé (nezralé semeno nevzklíčí).
6. Celý vývoj spočívá v tom, že v člověku narůstá věčný život. I ten se dá do určité míry vlastnit. Tím se může vždy znovu a
znovu promrhat. Teprve když člověk vědomí užívá k veškeré své
činnosti ne svou, nýbrž věčnou sílu, nikdy si ji nepřivlastňuje,
symbolicky "koná jen vůli Otcovu a jen z Jeho síly jedná", přestává
ji promrhávat a spěje rychle ke konečnému přerodu, symbolizovanému smrtí na kříži, zmrtvýchvstáním a nanebevstoupením, u
člověka nanebevzetím.

7. Celý tento vývoj musí být soustavně podepřen zkušeností,
která se dostaví neomylně při splnění podmínek k jejímu vzniku.
Zde však je třeba upozornit, že zkušenost se dostavuje i při
částečném splnění podmínek pro její vznik, čím však méně je
splněno z podmínek vzniku, tím je zkušenost matnější.
8. Kdykoliv se zamění částečný účinek, výsledek, zkušenost
nebo dosažená mravní úroveň za cíl, vývoj se zastavuje, neboť
zmíněné účinky, výsledky atd. se začaly vlastnit.
9. Celý vývoj je cesta od sebe samého, od toho, kterého
považujeme nyní za sebe, k věčné existenci, k všeobsáhlé lásce a
k nejširšímu, nepostupnému poznávání.
10. Do tohoto díla se musí postupně vkládat stále více.
Zpočátku si myslíme, že ten nebo onen prostředek nás přibližuje k
věčnému životu, ten nebo onen nás od něho vzdaluje, a máme
pravdu. Vývoj končí tím, že posvětíme každý, i nejsvětštější krok
svého života a každou myšlenku přítomností Boží, že přestaneme
sedět na dvou židlích, že celý náš život bude vědomá cesta do
věčnosti.
Nebuďte ohromeni náročností těchto rad. Člověk, který chce
následovat Krista, bere na sebe jho, o němž Ježíš právem řekl, že
je lehké. To proto, že je to nejmoudřejší jednání, a moudrost nikdy
netíží.
Jsme naopak svědky toho, jak těžké mají stáří a mnohé
chvilky dávno předtím ti, kteří se bojí o svůj života nechtějí umřít. A
přece každému z nás nabízí Ježíš prostředek snadný: "Klepejte, a
bude vám otevřeno". Neslibuje marně, že každému, kdo klepá, bude otevřeno.
Klepání je opakovaná činnost za účelem otevření. Klepání
však musí mít své náležitosti, aby bylo opravdové. Vězme, že při
tomto klepání se dobýváme k někomu, kdo ví, proč se k němu
chceme dostat. Víme, že Petr nemohl vejít, řečeno jiným
symbolem - přijmout Ducha svatého, pokud měl raději sebe než
Ježíše a pokud se mýlil ve znalosti sebe samého a myslil si o
sobě opak, než byla pravda. Teprve když se přesvědčil, jak se má
rád, a až kam sahá jeho láska k Ježíši a upřímně litoval své
sebelásky, nepřál si ji mít, disponoval se ke vstupu.
Jistě vám neuniklo, že i ten vstup byl postupný. Napřed se
Petr stal učedníkem, pak tovaryšem, kterého Ježíš vysílal na
zkušenou, a posléze po smrti Ježíšově a po seslání Ducha
svatého, Mistrem. Tento postup je dán kvalitou pohnutek. Z jiných
pohnutek vstupoval Petr a ostatní do učednictví u Ježíše, než z

jakých později neohroženě kázal jeho učení. I v pohnutkách je
nutný vývoj, a ovšem i v prostředcích. Jen klepat se nesmí přestat
nikdy. Tato neodbytnost a vytrvalost přináší pravý účinek.
Víme, že Ježíš doporučoval učedníkům jak činnost, tak i
modlitbu. Nedoporučoval tedy jen správnou činnost nebo jen
správnou modlitbu, protože věděl, že jen harmonický vývoj jak
zevního, tak i vnitřního života nepotřebuje vleklých oprav utrpením
a stagnacemi. Obojí, je-li prováděno správně, je vytrvalým
klepáním na bránu do věčnosti. Spojovací účinek obojího se
stupňuje zjednodušováním. Proto byl Ježíš proti mnohomluvným
modlitbám a proti okázalému nebo ustrašenému jednání.
V modlitbě Otčenáš jsme si vysvětlili, za jakých podmínek se
tato modlitba stává klepáním na bránu věčnosti. Radil bych, nikdy
se nezbavovat prověrky jiných druhů modlitby, postupně mnohem
jednodušších, Otčenášem. Příčí-li se kterákoli modlitba svým
duchem duchu Otčenáše, nemá spojovací účinek, tj. nespojuje
nás vědomě s věčností. Stejně tak se dá říci, že příčí-li se kterákoli činnost a myšlení duchu Otčenáše, nemá spojovací smysl a účinek.
Zbývá nám říci, že správným klepáním je jen takové, které
se provádí bez ztráty duševní rovnováhy, tak klidně, jako bychom
poprvé zaklepali. Příkladem nám může být chromý u rybníka
Bethesdy, nebo vpředu zmíněný sv. Antonín Poustevník, ovšem
též mnoho jiných vítězů na této cestě.
Neúspěch při klepání si obvykle vysvětlujeme chybně. Nikdy
není příčinou tohoto neúspěchu "nedoslýchavost" na straně druhé,
nýbrž šetrnost toho, kdo nás nevpouští.
Musím zde uvést svůj odstrašující příklad. Od samého
začátku své přímé cesty do věčnosti jsem si zvolil modlitbu jako
formu klepání, kterou jsem považoval za nejúčinnější. Nevěděl
jsem tehdy ještě, jak se dá klepat skutky. Ty jsem naopak hrubě
podceňoval. Činnost jakéhokoli druhu, pokud měla světskou
povahu, mi připadala zdržováním, odváděním od vnitřní modlitby.
Upozorňuji však, že jsem svůj život přísně stylizoval podle
křesťanských zásad o mravnosti a pohlavní zdrženlivosti. Tuto
stylizaci, jejíž součástí byl např. bezpohlavní život, jsem považoval
za samozřejmý přídavek a zároveň za nezbytné prostředí, ve
kterém se jediném může dařit vnitřní modlitbě. Tu pak jsem
považoval za jediný správný spojovací prostředek. V tomto smyslu
jsem měl k ní ničím neomezenou důvěru. Nemohl jsem být v ní
zklamán. Byl jsem však zklamán sám sebou. Bylo to totéž
zklamání, které zažíval Petr, když zradil Ježíše. Zjistil jsem, že

neotálí Bůh, nýbrž já. Srovnám-li, s jakou vehemencí a
samozřejmostí jsem se doprošoval vstupu, s tím, jak jsem
pokaždé utekl, když se mi dveře otevíraly, musím přiznat, že jsem
tehdy aspoň odhalil obecně platnou pravdu: Nikdo nemůže
vstoupit takový, jaký je, nebo chce-li zůstat takovým, jakým je, i
když si o sobě myslí, že je velmi ctnostný, velmi milující,
spravedlivý a já nevím jaký ještě. Je velmi těžké zachovat duševní
rovnováhu ve chvíli, kdy vám někdo bere všechno co máte, ať už
to jsou vlastnosti nebo váš pomíjející život. Padne na vás strach, s
jakým jste se dosud ve svém životě nesetkali. Netušil jsem, že
chci-li vstoupit do věčnosti, musím odevzdat absolutně všechno,
co mám. Tím nechci podceňovat význam ctností a vůbec v dobré
vůli stylizovaný život, avšak ve spojovacím stadiu vývoje všechno
to nemá většího významu než daru, který musí být odevzdán
dříve, než se vejde. Pak už se vchází s úplně prázdnýma rukama.
Tento nepředvídaný účinek správného klepání je pro
každého překvapením. A toto překvapení jde ještě dál. Sv. Terezie
odevzdala všechno, co měla, a přece se nedokázala spojit s
Kristem, se zdrojem věčného života.
Mezi lítostí Petrovou a sesláním Ducha svatého, které
symbolizuje spojení s věčností, byl ještě Ježíšův kříž. Jeho účinek
si učedníci ani při nejlepší vůli nemohli přivlastňovat, a přece tento
účinek měli k dispozici, jak jim řekl Ježíš. Symbolicky jim řekl, že
kdyby byl nevstoupil na kříž, nemohl by jim seslat Ducha Utěšitele.
To znamená, že kdyby věčnost se ustavičně nepřetvářela v
utrpení (smrt na kříži) a radost (zmrtvýchvstání), byly by tyto
vyčleněny z věčného života. Protože však tyto jsou transformací
netrpící věčnosti, je z nich možné přejít pouhou další transformací
do věčnosti. Ježíš prožil přeměnu pomíjejících strastí a radostí na
věčný život. Tato přeměna probíhá v celém vesmíru plynule
ustavičně. Dokud žijeme jen pro pomíjející cíle, připojujeme se jen
k té stránce této proměny, která směřuje z věčnosti do času.
Jakmile však míříme do věčnosti, začínáme se za zmíněných
podmínek připojovat ke smrti a ke vzkříšení Ježíšovu.
Ježíš vysvětlil sv. Terezii tuto povinnost slov: "Nemáš-li už,
co bys mi dala, vezmi si ode mne mé utrpení na kříži a dej mi je."
Sv. Terezie poslechla a přijala Ducha svatého.
Možná, že jste si ani nevšimli, že jsme si tu zodpověděli
otázku: "Kdo vlastně klepá a kdo vlastně vstupuje?" Klepáme silou
věčnosti, to ona si přeje zase vejít do sebe a ona do sebe vchází.
My se můžeme jen připojit za právě zmíněných podmínek.

Rovnováha mezi modlitbou a činností
Mluví-li se o rovnováze mezi modlitbou a činností nebo o
tom, že úroveň modlitby má být na úrovni skutků, jak zdůrazňoval
Ježíš ("Ne ten, kdo mně říká Pane, Pane, ale kdo plní vůli Otce
mého..."), máme tím myslet, aby například nebyla klepáním jen
modlitba nebo jen činnost, a aby nebylo jedno z toho něčím jiným,
nebo, symbolicky řečeno, abychom neseděli na dvou židlích.
Po chybách, které začátečníci jako chyby na sobě objevili a
které objevují i u svých přátel, dá se určit prototyp modlitby, která
má spojitost s ostatním životem, a prototyp činnosti, která úzce
souvisí s modlitbou a přechází do ní. Mějme neustále na mysli, že
se máme přiblížit ideálnímu způsobu života podle požadavku
Ježíšova: "Modlete se neustále."
Napřed prototyp modlitby, která má znaky přechodu do
činnosti aspoň svými účinky. Dá se použít jen obdobně, nemá být
předpisem, je pouhým výkladem o tom, jak se lze dopracovat
jednoty modlitby s činným životem na samém začátku cesty, kdy
začátečník, který začal se spojovací modlitbou, neví, jak pomocí
ní postupně zhodnotit i ostatní život mimo ni, aby měl stejnou
funkci jako ona.
Provádí-li se jakákoliv vnitřní modlitba, ať už na úrovni
rozjímání nebo na úrovni soustředění, vždycky při ní může dojít k
jejímu odtržení od ostatního života. Pak se dospěje k nějakému
stupni vnitřního uskutečnění, kterému přestane odpovídat ostatní
život mimo modlitbu. Člověku se začne příčit světský život - to je
častější případ - nebo zevní život - pokud vnitřní dosažení nebylo
příliš hluboké - vstřebá do sebe pokrok dosažený uvnitř v duši, a
téměř jej anuluje (např. u Kierkegaarda). Obojímu by se mělo
zabránit. Tím by se nejen předešlo hlubokým krizím, ale i
zbytečnému hledání.
Největší předností začátečníka na přímé cestě je obvykle jeho nadšení nevyzkoušené zklamáním. Malý rozsah poučenosti a
zkušenosti má obvykle za následek, že věří právě tomu, co zná.
Bývá to jednostranné hodnocení. Chce obvykle prorazit jedním
prostředkem, o němž nejen nepochybuje, ale o němž je
přesvědčen, že vede k cíli.
Za začátečníka na přímé cestě považuji toho, kdo našel
prostředek, jímž se chce probojovat do vědomého spojení s
věčností. Dává přednost zvolenému prostředku, všechno ostatní
opomíjí nebo podceňuje. Obvykle dává přednost nějakému druhu
vnitřní modlitby a přes tuto jednostrannost mívá větší úspěchy než
ten, kdo má všechno důkladně promyšleno. Dělá vlastně něco, co

učinila Maří Magdalena, když dokázala složit celý svůj život
pomocí jednoho prostředku k nohám Ježíšovým. Rozhodující pro
její povznesení bylo, že bezmezně litovala. Pro první obrácení
stačí vždycky jediná vlastnost, je-li dostatečně mocná. Stačila
např. Petrovi, aby se stal dobrým učedníkem Ježíšovým, ale
nestačila k tomu, aby mohl přijmout Ducha svatého. Při každém
vývoji nám musí jít o to, aby se předčasně nezastavil. Nejlepší
zárukou trvalého vývoje jest, že se pokrok nehledá jen vnitřním
prostředkem (přímou modlitbou nebo činností, kterou člověk
kvalifikuje jako modlitbu), nýbrž zároveň ještě dalším prostředkem,
který se nachází kdesi na druhém pólu osobnosti (např. činností
jako opaku modlitby). Proto křesťanství doporučovalo vedle
modlitby také ctnostný život, zbavování se hříchů, strach z nich,
že by mohly vést k věčnému zavržení. Prostě tu stál vedle sebe
čas k modlitbě a čas k činu. Tyto dva prvky jediné cesty na sebe
působily jen nepřímo a někdy dokonce velmi vzdáleně. Často jsem
si všímal lidí odcházejících z kostela a poslouchal, co si říkají.
Většina z nich - a nebyli to ti, kteří do kostela chodí jen málokdy se okamžitě vraceli ke svým denním starostem, nebo dokonce
klevetili. Jaký vliv měla modlitba na jejich život? Jaký vliv měl jejich
život na modlitbu?
Naproti tomu tu stojí příklad Ježíšův, který se vyučil tesařině, byl přitom rodičům oddán, a kromě toho byl stále v tom, co je
jeho Otce. Tomu říkáme počáteční rovnováha mezi modlitbou a
činností, rovnováha nutná od narození v Betlémě až po vstup do
Jordánu. Potom se s touto rovnováhou již nevystačí. Musí dojít k
obrácení. Rady, které zde předkládám, jsou míněny pro toto první,
nejdelší vývojové období.
Dříve, než se pustím do vlastního výkladu modlitby, musím
říci, koho považuji za tak vyspělého, že se o něm dá říci, že se v
něm narodil malý Ježíšek.
Především není důkazem takového přerodu žádný sen (např. že
se nám narodilo překrásné dítě) nebo zjevení.
Dokázal-li však někdo milovat bližního jako sebe, bez
nároku na uznání a vděk, zrodil v sobě malého Ježíška. Nestačí k
tomu pouhá představa, že by byl toho schopen. Nemusí být přitom
ani věřícím člověkem. Víra zde nerozhoduje, rozhoduje tu nabytá
schopnost zapřít sama sebe do té míry, abychom zcela přestali
myslet na sebe, jde-li tu o prospěch bližního. Matka milující své
dítě, má dost blízko k tomuto zrození Ježíška, neosvědčila se
však ještě v tom, zda by dovedla stejně milovat i cizí dítě. Dokáželi to, i ona zrodí v sobě Ježíška.

Obdobně člověk věřící (ovšem víra se nevylučuje ani v
prvním případě, není tam však podmínkou) tehdy v sobě zrodí
Ježíše, jestliže úkonem víry zapře do té míry sebe, že pro vyznání
své víry snáší krajně nepříjemné následky zájmu a posměchu
nebo dokonce ohrožení existence bez reptání a radostně. Na
něho se vztahují Ježíšova slova: "Kdo mě vyzná před lidmi, toho i
já vyznám před Otcem svým v nebesích." Opět tímtéž
prostředkem, láskou, zde došlo k tak velkému sebezapření, že na
místo, které se v lidském nitru uprázdnilo, směl vstoupit Ježíš
Kristus.
Obdobně v sobě zrodí malého Ježíška ten, kdo při vnitřní
modlitbě do té míry zapomene na sebe, že se celý odevzdá Bohu,
bez ohledu na následky pro něho. Kdo se totiž při vnitřní modlitbě
opravdově odevzdá, bude pociťovat, že si ho Bůh bere, ale
nebude rozeznávat, že je to Bůh, který si ho bere, protože musí
být vyzkoušen v odosobnění. Bude mít dojem, že umře. A tento
dojem je správný, něco v něm musí umřít, má-li se v něm narodit
aspoň Ježíš - nemluvně. Obvykle, jako se stalo mně, se ho
zmocní strach, a on poruší patřičnou hloubku ponoru a
odosobnění. Zde se člověk dověděl to co Petr při své zradě, že
totiž má sebe raději než Ježíše. Vidíte, že modlitba spojovacího
charakteru může sice vést přímočařeji k cíli, teoreticky může
přivést hned seslání Ducha svatého a nejen zrození malého
Ježíška, ale klade velké požadavky na odosobnění, větší než
láska k bližnímu. Lze však považovat za velmi dobrou vnitřní
modlitbu i takovou, která má za následek aspoň přivedení a svět
malého Ježíška.
Tyto tři případy jsem zvolil jako prototypy symbolizující celu
řadu jiných případů. Já sám jsem zažil hluboký přerod v
koncentračním táboře, kdy jsem byl v akutním nebezpečí života a
odevzdal jsem se bezvýhradně Bohu, nemaje možnost se bránit.
Všechny dosavadní způsoby přerodu nebo prvního a
obdobně i dalších obrácení, byly líčeny jako přechody skokem,
jako porušení rovnováhy.
Chystám se však uvést příklad, jak se vychovat a soustavně
připravit k takovému přechodu, jak modlitbou, tak i činností, aby
nevznikla velká a hlavně trvalá nerovnováha mezi úrovní modlitby
a úrovní jednání.
Začněme třeba s přechodem k vnitřní modlitbě. Ježíš
významným způsobem začíná Otčenáš zvoláním "Otče náš" (viz
vysvětlení Otčenáše), tj. pozdvižením mysli k Bohu. Jsou známy
případy ze života některých světců, že při pokročilém stupni vývoje

vnitřní modlitby, již oslovením věčnosti jménem "Otče", byli někteří
lidé tak ohromeni faktem, že věčnost může být a jest naším
Otcem, že nebyli schopni pronést další slova Otčenáše a zírali
celou svou bytostí v úžasu na tuto pravdu, která je tolik
povznášela a zároveň pokořovala. Přecházeli do nazíravé vnitřní
modlitby (kontemplace). Jiní podle svého stupně vývoje a založení
byli tak poutáni touto myšlenkou, že v mysli rozjímavým způsobem
kroužili delší dobu kolem této myšlenky a toto kroužení kolem
věčného Otcovství je pomalu přivádělo do Otcova domu (postup
při meditaci). Není divu, že oba postupy, jak kontemplativní, tak i
meditativní modlitby mohl vést a někdy opravdu vedl k extazím, se
kterými byl vždycky spojen odklon od života ve světě, neboť tento
život byl životem, který se extatikům musel jevit jako vyhnanství z
ráje, jako poušť, jako smrt, nebo alespoň jako vězení. Nikdo je
nepoučil o ceně lidského života jako základny, ze které je sice
nutno vzlétnout, ale na jejímž vybudování záleží úspěch každého
letu. Dovolte, abych použil téhož obrazu dále.
S lidským životem mimo modlitbu, kterou v tomto obraze
považujeme za let, je to opravdu jako s letištěm. Letiště totiž není
terén jakéhokoli druhu. Musí být pečlivě upraven, aby se z něho
dalo bezpečně vzlétat a na něm bezpečně přistávat. Podobně je
tomu i se stavem bdělosti, který vznikl a narostl v lidském těle.
Úroveň lidského vědomí je jediná, která je tak vysoká, že se z ní
může vzlétnout do věčnosti. U každého člověka však není stejná.
Zvýšení úrovně lidského vědomí, jaké je zapotřebí ke vzletu do
věčnosti, se dá dosáhnout mnohým způsobem. Narkotiky všeho
druhu se dosahuje opaku, obluzení. Nemůže jít zase o jakékoli
zvýšení úrovně vědomí, nýbrž jen takové, které se svou kvalitou
nejvíce přibližuje věčnému vědomí.
Zvýšení úrovně lidského vědomí je nutné proto, aby přechod
mezi dvěma úrovněmi, mezi bdělým stavem a věčným vědomím,
byl co nejsnazší. Nelze se sice vyšvihnout hned na nejvyšší
úroveň vědomí, na jaké je věčné vědomí, ale lze snáze přeskočit z
paluby, která je jen o něco málo níže položená, než ta výše
položená, na kterou se chceme dostat.
Ježíš soustavně zvyšoval úroveň vědomí svých učedníků,
aby jim usnadnil přechod do věčného vědomí, do nebe. Chceme-li
se od něho naučit, jakým způsobem to dělal, pak potřebujeme
znát jen jednu poučku: Učil je jednat ve jménu svém, ve jménu
Ježíšově. Ne ten, kdo by začal prohlašovat, že jedná ve jménu
Ježíše Krista, by opravdu tak činil, nýbrž ten, kdo by dokázal
považovat veškerou sílu k činu nikoli za svou, nýbrž za
propůjčenou věčností, aby s ní hospodařil pro věčnost. A nejen to,

ale aby dokázal všechny události kolem sebe považovat za
propůjčené věčností k tomu, aby se jimi mohlo hospodařit nikoliv
jako s vlastními, nýbrž jako věčností předkládanými dary, jejichž
hlavnímu smyslu - sloužit k povznesení člověka - je ostatní jejich
smysl podřízen, asi jako ústřednímu motivu malby jsou podřízeny
všechny podrobnosti malby.
Následující prototyp modlitby a přechod do ní je postaven na
principu klepání. Člověk se musí učit klidně a bez nervosity klepat,
jakoby klepal poprvé. Nesmí si vzpomínat ani na jedno klepání
předešlé, ovšem s výjimkou podařeného vstupu. O tom platí opak.
Další vstup se obvykle zdaří tím lépe a snáze, čím dokonaleji si
dovedeme vzpomenout na minulý vstup, tj. napodobovat jej. Avšak
ani tato vzpomínka nesmí jít tak daleko, aby zabraňovala dalšímu
hlubšímu vstupu.
Upozorňuji, že zde předkládám jen jeden z možných
prototypů vstupů a výstupů, nejde o stereotypní předpis, nýbrž jen
o individuální přístup k věčnosti. Každý by si měl vytvořit jemu
odpovídající osobní přístup k věčnosti, k Bohu, aby byl co možná
nejméně formální a představoval skutečný vztah jedince k
věčnosti.
Když jsem poprvé doporučoval následující vstup (v srpnu
1956), vycházel jsem ze situace, v níž byli přátelé, jimž jsem radil.
Nacházeli se v lesní samotě v těsném sousedství opuštěného
poutního kostelíka, k němuž měli klíč. Mohli si tedy počínat obdobně, jako se to dělalo již ve starověku při zasvěcování, kdy
neofyt byl uváděn poprvé do chrámu. Někomu opravdu velmi
prospívá, když může vejít napřed do hmotného chrámu, který se
nachází mimo jeho nitro. Toto jeho nitro je totiž plno jiných věcí,
než klidu, míru, lásky (viz vymítání penězoměnců z chrámu)
apod., a kdyby do něho vstoupil bez přípravy, ocitl by se vždycky
uprostřed víru svých osobních představ, myšlenek nebo dokonce
těžkostí. Vstup do chrámu, který se nachází vně lidského nitra, ať
je představován skutečným chrámem nebo nějakým tichým
přírodním prostředím či tichou uličkou města nebo plavbou po
rybníku nebo řece apod., bývá jakýmsi odstupem od sama sebe,
jakýmsi potřebným druhem sebezáporu, který sám o sobě je
nutnou podmínkou ke vstupu do věčnosti. Přijdu-li např. do
továrny, kde všichni soustředěně pracují, nebo povyrážejíce se
vtipem, okořeňujíce práci myšlenkovými doteky jedněch druhými,
pracují na díle, které není jejich, nýbrž je určeno pro společnost, a
to své berou za práci později, a to daleko méně než jakou hodnotu
odevzdali, přijdu-li mezi takové lidi, v duchu se přidávám k jejich
úsilí, při kterém jsou zbavováni sebe samých a zbavují se

největšího otroctví, myšlení na sebe. Podaří-li se mi, abych se k
nim přidal, stejně tak, jako podaří-li se mi něco obdobného při
hromadné modlitbě nebo zpěvu, jsem daleko blíže věčnosti než
jindy. To je zkušenost všeobecně platná. Znají ji i zvířata žijící ve
stádě, ptáci dorozumívající se mezi sebou, ještěrky vyhřívající se
na slunci. Proč však ani lidé v továrně, ani ptáci atd. nedosahují
vědomého spojení s Bohem, i když odstupují od sebe samých?
Protože nevědí, že musí být v tom, co je jejich Otce, jak se vyjádřil
Ježíš o svém počínání do 30 let. Všichni, kdo se odosobňují,
mohou svým proudem mysli přispět tomu, kdo se odosobňuje
proto, že musí být v tom, co je Otcovo, aby se on sám mohl snáze
odosobnit a vstoupit do věčnosti. Oni nevstupují do věčnosti,
protože jejich odosobnění, ať je jakkoliv dokonalé, není posvěceno
vůlí po vstupu do věčnosti.
Ježíš chtěl být ve spojení s Otcem, proto musel být v tom, co
je Otcovo. Víme dobře, co se s ním stalo po 30 letech soustavného chtění. Nevešel sice k Otci, k tomu totiž ještě něco scházelo,
nýbrž měl právo vejít do Jordánu, aby na něho sestoupil Duch
svatý, aby začal být vědomě spojen s Otcem.
Dobře si uvědoměme, co se stalo. On soustavně chtěl
vstoupit do Otce, ale nevstupoval, dokud jen chtěl. Stále se však
přibližoval k Jordánu, kde sice nevstoupil do Otce, nýbrž Otec do
něho svým Duchem. Ježíš do té doby ustavičně směřoval k Otci,
tj. od sebe k věčnosti, ukázal nám však, že tímto počínáním ani on
a tedy ani nikdo jiný nedokáže vejít k Otci, nýbrž Otec musí vejít k
němu a u něho si učinit svůj příbytek. Tak o tom mluví Bible. Je
zapotřebí záměrně jít za věčností a nejen se vyprazdňovat od
sama sebe. Nehrozí nebezpečí pracovníku, který zapomíná na
sebe, protože se naplňuje myšlenkou na pracovní cíl, ale hrozilo
by nebezpečí každému, kdo by se vyprazdňoval a nenaplňoval by
se myšlenkou na věčnost, nevěděl by nebo neplnil by požadavek
Ježíšův vyjádřený slovy: "Musím být v tom, co je Otce". Člověk
pouze neutrálně prázdný by buď vůbec neudržel tuto prázdnotu,
nebo by lákal všechny možné nežádoucí vlivy, aby do něho
vstoupily, "a byly by poslední věci toho člověka horší než první".
Ať nikdo neodstupuje od sebe, od cílů světských, nechce-li
vyprázdněním sama sebe dosáhnout věčného cíle. Musí se naučit
zaměňovat cíle zprvu aspoň v okamžiku vnitřní modlitby. Jinak
přistupuje k modlitbě nepřipraven, jinak neklepá na bránu
věčnosti, jenom si předstírá, že klepe.
Proto, radím-li vám nyní, abyste před vnitřní modlitbou odložili všechny své starosti, všechno, co vlastníte, ať v pozitivním

(radosti) nebo v negativním (strasti) smyslu, předpokládám, že si
přejete vejít do věčnosti, jen proto odkládáte všechno, co
způsobuje váš nepokoj a zamezuje vám vstoupit.
Ještě záleží na tom, kam odložíme svůj nepokoj, své
vlastnictví všeho druhu. Všimneme si ještě jednou, jakou radu
nám dává Ježíš. Říká: "Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a
obtíženi jste, a já vás občerstvím". Nepraví: "Pojďte ke mně
všichni, kdo jste bez hříchu" nebo "všichni, kdo ve mne věříte",
nýbrž bez výhrad "kdo jste obtíženi". Má-li nějakou výhradu, pak
jen jednu: "Kteří pracujete a obtíženi jste". A to je výhrada
zvláštního druhu, neboť nám jedinečně vystihuje, kdy máme a
proč máme k němu jít. Vybízí nás, abychom k němu přišli, když se
cítíme obtíženi.
Zkušenost těch, kteří už přišli k Ježíši Kristu, nám říká toto:
Vědomé spojení s nesmrtelnou podstatou člověka se zrušuje,
jakmile člověk pozbývá duševní rovnováhy, jakmile situace, v jaké
se ocitá, ho zbavuje klidu. Proto Ježíš tolik vybízel učedníky, aby
se nestrachovali, nehněvali, nestarali atd. Člověk by měl ze sil,
které má k dispozici a které nazývá svými lidskými silami, udělat
vždycky a za všech okolností vše, co může učinit, ale neměl by jít
za tu mez, kdy se na něm chce tolik a takové, že už ztrácí klid a
rovnováhu. Kdyby lidé věděli, jak jsou takové stavy škodlivé, neboť
nás vzdalují od naší věčné podstaty, zařídil by se podle
následujícího pravidla. Vyčerpal-li člověk všechny své síly a
schopnosti až k hranici znepokojení jakéhokoli druhu, neměl by se
dát zaplavit nepokojem. Dostat se do jeho spárů znamená ocitnout
se opět v pocitu oddělenosti. Nic na tom nemění, že tento fakt zná
jen ten, kdo už se vědomě spojil s věčností a přesvědčil se, že
neklidem, rozčilením a nervozitou velmi oslabuje a nakonec i
ztrácí toto spojení. Člověk vědomě nespojený s věčností se
rovněž oslabuje, neboť jen ve stavu duševní rovnováhy do jeho
zevního vědomí může přitékat plným proudem uvědomovací síla,
která proudí z věčnosti do každého z nás. Zneklidnění je tedy
oslabením lidství pro každého, a protože jen neoslabené lidství
může přejít do určité míry do věčnosti, protože jen zralé semeno
může být zasazeno s nadějí, že vypučí do nové rostliny, samo se
zničivši, lze říci, že zneklidňování se v této fázi vývoje je největší
překážkou vstupu do věčnosti, je hříchem, který sice není uveden
v žádném seznamu hříchů, ale nese následky provinění.
Nastupující a překonané zneklidnění se však zároveň může stát
tím největším požehnáním, jestliže je pro člověka znakem,
upozorněním, že nějaká situace pro něho lidsky dozrála, že je jakýmsi zralým semenem v člověku, které tedy může být zaseto do

věčnosti s reálnou nadějí, že tam vzroste v mohutný keř, ačkoliv je
malým, nepatrným semínkem. Poučme se z přírody:
Kterékoliv semeno, jež představuje zralý plod rostliny,
vzniklo ze země a má tendenci se do ní vrátit, aby z něho znovu
vznikla další rostlina. Tímto pochodem se rostlina svým způsobem
stává věčnou. Obdobným způsobem se člověk stává věčnou
bytostí, vrůstaje při zralých situacích do věčnosti.
Až člověk nabude zkušeností s tímto stavem zralosti a
začne pronikat do věčnosti, přesvědčí se, že věčnost vlastně
trpělivě ustavičně čeká na toto dozrání, které jednou dopadne tak,
že místo aby byl zralý plod utracen (čeká totiž na něj taktéž satan,
přeloženo ze symbolu: obvykle vyústí do zneklidnění a oslabení
člověka), přimkne se k věčnosti, symbolicky řečeno: bude usazen
do věčné země.
Stojí za to říci si totéž ještě trochu jinak: Jen z lidství je
možno přejít do věčnosti, avšak ne z každého stavu člověka. Jen v
tom stavu je člověk schopen přejít, je-li dospělý a přitom klidný a
zaměřený svou vůlí na věčnost. Při čemž platí ještě výhrada, že
touto touhou, doplňovanou dospělostí a klidem se samo o sobě
ještě nedá vstoupit, nýbrž jen disponovat ke vstupu do věčnosti. K
té dispozici je třeba ještě jednoho, onoho obrácení, o němž byla
řeč a při němž člověk sice nerezignuje na věčný cíl, ale rezignuje
na vlastní schopnosti, totiž na to, že je schopen jimi jej dosáhnout,
jako se stalo Petrovi, když třikrát zapřel Ježíše, ačkoliv byl
přesvědčen, že by to nejen nikdy neudělal, nýbrž že by byl
schopen jít s Ježíšem do žaláře i na smrt. Také každý z nás se
musí přesvědčit, že ve stavu vyspělého lidství je schopen jedině
zrady na věčnosti, když už je postaven přímo před výběr: buď
lidství s veškerou jeho křehkostí a pomíjejícností, nebo věčný
život, který však může být získán jen za cenu celého lidství, se
všemi lidskými vlastnostmi, přednostmi i nedostatky. Takové dobře
dopadnuvší obrácení zažila Maří Magdalena, když se s pláčem
vrhla k nohám Ježíšovým. Rozluštěte si dobře symbol Maří
Magdaleny: Složila lidství k nohám Ježíšovým (do věčnosti) a neutekla, nezalekla se velikosti Ježíše, nedala se odradit svou nehodností, odložila opravdu všechno lidské, až na to zaměření k
Ježíši.
Ještě názorněji je symbolizován akt obrácení kajícím lotrem
na kříži. Obrácení, o němž byla řeč, má totiž své stupně. Nejvyšší
z nich je líčen na kříži do všech podrobností. Tehdy všechny lidské
schopnosti, ctnosti i hříchy jsou jakoby fixovány na kříži, když už
předtím usínaly (viz tři učedníci v Getsemanské zahradě) a z těch

dobrých zbude jen naděje (kající lotr: "Rozpomeň se na mne, až
přijdeš do svého království", Luk. XXIII, 42). Při každém obrácení,
má-li být účinné a znamenat přechod do spojovací modlitby, platí
zásada, kterou vyslovil Ježíš slovy: "Kdo vloží ruku na pluh a
ohlíží se za sebe, není způsobilý pro království Boží". (Luk. VIII).
Tak má dopadat správná jednota mezi činností a modlitbou.
Ani při nejtěžší práci není třeba a není vhodné se ohlížet.
Buď má nakonec vše, co děláme, jediný smysl, všechno jsou jen
kroky do království Božího, nebo ještě nenastala doba, kdy
bychom vešli do něho, a pak se musíme tomuto vstupu učit, jak
postupně ukázal Ježíš na různých odlišných fázích svého života.
Než dosáhneme dokonalosti, musíme se k ní trpělivě přibližovat
hledáním přechodů mezi tím, co považujeme za bližší přibližování
se k věčnosti, a tím, co považujeme za vzdálenější přibližování se
k ní, nebo dokonce za vzdalování se od ní.
Máme-li, a měli bychom mít, denně vyhraženou dobu pro
spojovací vnitřní modlitbu, pak můžeme shrnout všechny
dosavadní poučky o ní takto:
Do vědomého spojení s Bohem lze přejít jen z plného
lidství, neboť jen do něho přitéká taková množství posily z
věčnosti, jaká stačí, aby nás přenesla zase do ní. Plným lidstvím
rozumíme bdělý stav prožívaný v klidu, bez vzrušení. Jediným
vzruchem, který je prospěšný pro tento vstup, je touha po věčném
životě, nebo ještě lépe, pokud toho je člověk schopen, láska k
Bohu, zanícení pro hledání věčnosti. Tato touha musí mít povahu
trpělivého klepání. Nedělejme si iluze, že se dokážeme vnořit do
věčnosti bez klepání, bez opakovaného trpělivého úsilí, tak
trpělivého, jako bychom je vyvíjeli poprvé a nebyli odmítnuti.
Věčnost by nás totiž neodmítla ani při prvním zaklepání, kdyby při
tom záleželo jen na ní. Neotevírá se nám, protože naše semeno,
které chceme zasadit do věčné půdy, není zralé. Zralost semene
se dá vysvětlit symbolicky. Zralé je takové semeno, které se dá
lehce oddělit od mateřské rostliny, které z ní samovolně padá,
nebo je z ní vymršťováno, lehkým vánkem odvíváno atd.
Přeloženo zpět: Jen tehdy, když člověk dovede s lehkým srdcem
odstupovat od sama sebe, od celého pomíjejícího života, jakoby
se do něj neměl nikdy vrátit (viz: neobracej se od pluhu) a přitom
zachovává směr do věčnosti, je jí okamžitě přijímám tak
opravdově, že ztrácí jak pocit tělesnosti, tak i všechny duševní
vztahy k okolí (v nejširším slova smyslu okolím jsem i já sám).
Začátečník pro chabost svého rozhodnutí dokáže takhle směřovat
jen nějakou vteřinu. Vzruší-li ho jiná myšlenka, která nesouvisí s

jeho cílem (a tou je v nejširším slova smyslu jakékoli slovo nebo
obraz), nepočíná si správně. Cokoliv ho napadne jiného, co
nepatří do obsahu jeho vůle, to se má rovněž odevzdat do
věčnosti a tím se od toho distancovat.
Člověk má oproti zvířeti vzácnou schopnost distancovat se
ode všeho, i od sama sebe. Tato vlastnost jej předurčuje ke vstupu do věčnosti. Ježíš ukázal Petrovi, jak událostmi kolem své smrti
tuto vlastnost v něm vyprovokovával a vystupňovával, až vyústila
ke schopnosti přijmout Ducha svatého. Nezapomeňme však, že
právě činností se člověk učí vyvíjet tuto schopnost distancování,
odstupu od sama sebe a libovolnému přístupu k něčemu jinému.
Zaujatost pro jakoukoli činnost je nejjistějším znakem zralosti lidství. Z pracovního úsilí se můžeme poučit také o tom, co znamená
"nejdokonaleji odstoupit". Pracovník, který se soustřeďuje na svou
práci, dokonale odstupuje od myšlenek na sebe, protože se celý
věnuje pracovnímu úkolu. Všechny jeho nejlepší vlastnosti
uplatňuje při díle a v něm, přímo do něho vmontovává sama sebe.
Tak má vypadat odstup od sebe při vnitřní modlitbě. Jen má být
doplněn ještě tím, že nejen nejlepší vlastnosti, ale celý člověk
musí přistupovat k věčnosti, a vždy znovu celý. Toulavá myšlenka
tam musí být také obětována a věnována. Nevstoupí-li třeba jen
nejnepatrnější část vědomí, nemůže toto vůbec vstoupit, zůstává
neoživeno věčností, nebo zase padá mrtvo k zemi, aniž vydalo
plod.
V tomto komplexním vstupu je smysl správného spojení
činnosti s modlitbou na straně přechodu z činnosti do modlitby.
Modlitba se stává činností na věčném díle.
Z toho plyne, že hlubokému vstupu do věčnosti trvale
neprospívá, snaží-li se někdo vstupovat jen jedním prostředkem.
Dosah slova "trvale" se dá vysvětlit pomocí Ježíšových slov "ne
oběti, nýbrž lásku" a pomocí nějakého konkrétního vstupu
charakterizovaného jedním prostředkem, např. opakováním jména
Božího (např. IEOUA). Toto opakování jména Božího do nohou
nám zprostředkuje věčnost potud, pokud není jen obětí, nýbrž
symbolem, za nímž stojí celé naše já, celá naše existence se
vším, co k ní náleží. Vysvětleno jiným způsobem, který byl uveden
již při výkladu Otčenáše: Jestliže první křesťané při hodech lásky
(agapé) přinášeli do chrámu malé oběti (holoubata, pokrmy,
nápoje atd.), symbolizovala tato oběť je celé, představovala, i když
byla nepatrná, vůli celého člověka spojit se s Bohem, tedy celého
člověka, a nikdy, pokud jednali správně, nebyla ničím menším,
např. vyjádřením úcty, uznání, pouhou obětinou. I nepatrná oběť
byla vždycky pojítkem, představovala v mysli obětujících křesťanů

pojítko mezi celým člověkem a celou věčností. Právě tak by tomu
mělo být s opakováním jména Božího. Jestliže je někdo opakuje
jen jako denní duchovní povinnost, třeba i povinnost vyššího řádu
než je kterákoliv jiná, ani se touto modlitbou nedotkne věčnosti.
Není přitom rozhodující, že má zvláštní pocity v těle, např. teplo na
místech, kam se soustřeďuje.
To je jen důkaz, že se tam soustřeďuje a že se tam
následkem toho shromažďuje naše životní síla a také krev, ale
není to důkaz mystický, tj. spojovací. Naopak, jestliže pomocí
vyslovovaného jména Božího se s ním celí odevzdáváme Bohu,
jestliže toto jméno je jen konkrétním vyjádřením naší touhy po
spojení s Bohem, pak jméno přestává být obětí a začíná být
projevem naší lásky, představuje nás, kteří chceme vejít s ním.
Vždyť obětovat něco, cokoliv, není ještě samo o sobě správným
aktem lásky. Dá se přece obětovat z povinnosti, z pouhého
přesvědčení, že je to správné, dostačující atd. Člověk snadno
pozná, zdali jeho oběť byla obětí lásky nebo něčím méně, protože
na straně Boží není zábran, ty jsou všechny na lidské straně.
Jsou-li odstraněny čistým aktem lásky, který se může projevit
jakýmkoli prostředkem, jenž reprezentuje naši odevzdanost, např.
už opakováním jména Božího, pak s tímto prostředkem jsme
přijímáni i my, kteří se s ním odevzdáváme. Až dostoupíme k
Bohu, kdy s darem, který symbolizuje naši odevzdanost,
odevzdáme i sebe, nebudeme schopni je dále opakovat, ale ne
proto, že na ně zapomínáme nebo že se věnujeme něčemu jinému ,nýbrž proto, že dar je přijat a my s ním. My nejen přestáváme mít ten dar ,ale přestáváme mít i sebe. To ovšem
neznamená, stane-li se nám to jednou nebo několikrát, že bychom
napříště už neměli znovu začít s opakováním jména Božího. To
pouze znamená, že v té chvíli, kdy jsme nemohli opakovat jméno
Boží, byli jsme jeho prostřednictvím na chvíli přijati, a že v
budoucnosti stejným prostředkem budeme přijati snáze. Nikdy
však, pokud jsme znovu přijati, nemáme se snažit ve chvíli přijetí o
nové opakování tohoto jména.
Vstupovat lze mnohými prostředky, ale vždycky jen
takovými, které představují aspoň v mysli člověka jeho celého.
Kdybychom tento postup srovnávali s událostmi v Novém zákoně,
našli bychom potvrzení tohoto požadavku. Učedníci se mohli stát
učedníky Ježíšovými a mohli s ním chodit jen proto, že se vzdali
podle jejich názoru všeho, co ve světě měli, svých rodin a
domovů.
V tomto smyslu mluvil o sobě i Ježíš, když řekl, že nemá,
kam by hlavu složil, že nemá matku, bratry, domov atd. Bohatý

Zacheus byl ochoten věnovat Ježíši celé své obrovské jmění,
Ježíš však přijal jen polovinu. Tohle je zvlášť poučné. Ochota
vložit do díla vše, nesmí být ničím omezena, avšak Ježíš si
nebere hned všechno, protože dobře ví, že beztak člověk sebe
nezná, nedává všechno pro tuto svou neznalost. Petr a většina
ostatních učedníků ochotně odešli ode všeho, co měli, ale pak se
ukázalo, jak jsme si už vysvětlovali, že ani zdaleka nevložili do díla
všechno. Nikoli však ze zlého úmyslu, nýbrž z nevědomosti, z
neznalosti sebe sama, především své tvrdošíjné sebelásky. I
přechodné vstupy mají za následek další hlubší poznání sama
sebe. Člověk po takovém vstupu pozná další část toho, co ještě
neodevzdal. Toto poznání je jedním z hlavních hnacích momentů
dalšího pokroku. Člověk např. čím dál tím lépe poznává, že jeho
přechodné spojení, kterému podle účinků říkám raději osvícení,
končí proto, že nejsou splněny podmínky pro trvalé spojení. Neměl
by však podlehnout dojmu, že jsou to jeho schopnosti, kterými
vstupuje, nebo jeho neschopnosti, pro které se musí vracet do
běžného bdělého stavu. Už jsme tak dalece pokročili ve výkladu,
že bychom měli vědět, že je to určitá míra přivolení, která se
stupňuje, a tím umožňuje věčnosti působit v lidském vědomí jejími
schopnostmi, jejími vlastnostmi, především její láskou. Vzpomeňte
na přivolení Mariino a co s ním bylo spojeno, vzpomeňte, až kam
sahalo svolení Petrovo, když si myslel, že by šel s Ježíšem do
žaláře a na smrt, avšak musel se přesvědčit, že jeho přivolení
nejde tak daleko a že ke každému dokonalejšímu vstupu do
věčnosti je třeba jakéhosi obrácení, které fakticky přináší vždy
větší míru přijetí Ducha svatého, přeloženo do zkušenosti, stále
vědomějšího pociťování a zakoušení proudu věčnosti do lidského
vědomí, tedy uvědomování si opačného, obráceného proudu, než
jakým jsme vstupovali do věčnosti. To je pravý efekt obrácení, i
toho počátečního. Tento obrácený proud se ovšem neprojevuje
hned jako vědomé napojení na vůli Boží, nýbrž třeba jako lítost
nad dosavadním způsobem života nebo jako radost, blaženost
nebo někdy dokonce klidný soud nad veškerou činností. Málokdy
však počáteční vstupy mají za následek aktivní spojení ostatního
činného života s modlitbou nebo správné hodnocení činného
života. Obvykle přinášejí prudký odklon od tzv. světského života
nebo od činného života vůbec. To proto, že člověk se cítí při
modlitbě, která přechází do vstupu, věčnosti blíže než při činném
životě.
Kdyby však činný život byl méně cenným spojovacím
prostředkem než modlitba, nebo by jím vůbec v očích
učedníkových nebyl, síla načerpaná v modlitbě by se ztrácela v

ostatním životě. Proto musí být zjednána rovnováha v účelu
modlitby a účelu činného života.
Obvykle se domníváme, že víme, jak se máme s věčností
spojovat modlitbou, ale nikoliv činy. Ještě je nám celkem jasné, že
skutky lásky mají rovněž spojovací charakter, ale většina činností
je neutrální povahy, není ani láskyplná ani nenávistná. Co s ní, jak
ta se nemá vymknout z celkové koncepce jednoty myšlení a
jednání?
Všimněme si, jak tento problém jednoduše vyřešil Ježíš.
Odvedl učedníky od úkolů, které měli vůči svým rodinám a zadal
jim úkol vůči cizím lidem, podělil se s nimi o svůj úkol vůči lidem.
Ježíš dobře věděl, že jeho učedníci zprvu přistoupili k učednictví u
něho z jiných pohnutek, než z jakých by si byl přál. Zřejmě se
tehdy očekával konec světa a jeho učedníci se chtěli při něm
zachránit po boku Spasitele. K altruističtějším úmyslům je musel
teprve převychovat. Přesto jejich všechna osobní východiska dostačovala k tomu, aby se stali na tři roky Ježíšovými učedníky. Po
třech letech se Jidáš rozhodl definitivně opustit vedení Ježíšovo,
ostatních deset se přesvědčilo, že jejich výchozí i postupně nabyté
pohnutky nedostačují k přechodu do věčnosti, jediný sv. Jan
zdokonalováním v lásce ušel rozporům se kterými ostatní museli
tvrdě bojovat.
Při dnešní velké zaměstnanosti mužů i žen pro anonymní
společnost ocitá se dospělý člověk někde na poloviční cestě mezi
pouhou láskou k sobě (vstupuje do zaměstnání a vykonává je, aby
si vydělal) a odosobněním (práce pro anonymní společnost) a liší
se od mužů, kteří začínali být Ježíšovými učedníky hlavně v tom,
že situaci, ve které se nacházejí, nepovažují za tak kritickou jako
oni (učedníci Ježíšovi čekali konec světa) a proto ani nehledají
Spasitele, který by je vyvedl z nebezpečí.
Ježíš Kristus událostmi ze svého života dokázal, že kterákoli
situace, v níž se dospělý člověk nachází, je vhodná pro přechod
do věčného života, ale jen v tom případě, když ji člověk za takovou
sám považuje nebo je donucen ji za takovou považovat, protože
jen za takových podmínek jsou splněny základní podmínky vstupu
a těmi je vznik, vůle odejít ze stavu oddělenosti a vůle vejít do
věčnosti prostředkem, kterému člověk důvěřuje v tom smyslu, že
má zato, že jej tento prostředek může převést.
Ukažme si ještě jednou splnění těchto podmínek na Maří
Magdaleně.
1. Přála si definitivně skoncovat se svým dosavadním
způsobem života.

2. Přála si stát se učednicí Ježíšovou.
3. Věřil, že Ježíš jí může být prostředníkem, který ji buď
vezme na milost nebo ji zavrhne, ale nenechá ji beze změn v
situaci, která pro ni byla neudržitelná.
Kdybychom si probírali kterýkoli příklad obrácení, byl by
obdobně charakterizován. Můžeme potom mluvit o jakémsi
vnitřním východisku, které se skládá ze zmíněných tří prvků, z
odstupu od dosavadního způsobu myšlení a jednání, z touhy po
novém způsobu života a chápání věcí, a konečně z
bezvýhradného použití prostředku, který nám představuje způsob
vstupu, a to buď trpělivým klepáním nebo, a to obvykle ve
vyhroceně krizových situacích, ztotožnění sebe s prostředkem,
kterým se chce vstoupit.
Toto vnitřní východisko je nutno mít, bez něho se nelze spojit s věčností. Zevní východisko samo o sobě nikoho do styku s
věčností nepřivedlo. Zevním východiskem může být jakékoliv
náboženství jakéhokoliv odstínu, jakákoli filosofie domyšlená do
soustavy. Proto mohl Ježíš bohatému mladíkovi, který od mládí žil
ctnostně, říci, že má ještě všechno, co má, rozdat chudým (odvrátit se od dosavadního způsobu života charakterizovaného vlastněním) a následovat Ježíše (zde najít prostředek a podnět ke vstupu
do věčnosti).
Z tohoto pochopení cesty do věčnosti vyplývá, že i když zprvu vnitřní modlitbu člověk považuje za jediný způsob přechodu do
věčnosti, měl by z ní najít správný přechod do činnosti, aby tato
nebyla vzdálena příliš a později se stala jen jinou formou vnitřní
modlitby. Pokud se činnost nachází v tomto smyslu na nižší úrovni
než vnitřní modlitba, má to za následek, že vstupy jsou nehluboké,
chvilkové, a pokud se prohlubuje propast mezi modlitbou a činným
životem, dochází k sérii extazí, které jsou symbolizovány většinou
zázraků, jež učinil Ježíš během tří roků svého učitelského období
života a jež měly kromě jiného za úkol způsobit víru v prostředky,
které nabízel, případně přímo víru v něho.
Jakmile není v rovnováze vnitřní modlitba s činným životem,
nastává utrpení. Tato zkušenost je obecně platná i u lidí, kteří
nejdou záměrně přímou cestou do věčnosti, ale jsou už tak vyspělí, že např. rozpor mezi skutky a myšlením (předpokládejme, že se
vůbec nemodlí) přináší překážky buď v myšlenkových procesech,
až třeba ke ztrátě duševní rovnováhy, nebo v průběhu činného
života, až k tzv. vyložené smůle. Důvod těchto těžkostí není nikde
mimo postiženého člověka, i když se dá dokázat, že utrpení
způsobil někdo mimo něho. Dotyčný se stal jen vykonavatelem,

nástrojem, pomocí něhož se má dojít k vyrovnání nerovnováhy.
Jakmile dojde k vyrovnání nerovnováhy, nastává buď zmenšení
rozporu s dotyčným nástrojem, nebo tentýž odchází z jeviště.
Mírou těžkostí u některých i zcela světsky založených lidí, kteří
nemají špetky víry a žádný vztah k náboženství, se dá měřit výší
jedné ze základních složek jejich života i myšlení, citů na straně
jedné a skutků na straně druhé, a nerovnováha mezi nimi se dá
odstranit vhodně prováděnou psychotherapií i bez pomoci
náboženských prvků. Ostatně Krista může následovat i člověk,
který v něm vidí jen dobrého psychologa, jenž své poučky a léčení
skryl do náboženských symbolů, přijatelných pro dobu, v níž žil.
Vždyť i pro něho jsou určena Ježíšova slova: "Pojďte ke mně
všichni...", při kterých neučinil výhradu víry.
Má-li být dosažena žádoucí úroveň činného života, která by
odpovídala spojovací funkci modlitby, musí se i ona opírat o
účinné vnitřní východisko skládající se ze tří prvků, jak o nich byla
řeč. Přitom nesmí být činnost rušena např. současným myšlením
na Boha, slovní modlitbou. Nelze považovat za správné při práci
se modlit. Práce se musí stát modlitbou jiným způsobem, než že
se při ní současně modlíme. Snižovali bychom úroveň soustředění
na práci i úroveň soustředění na modlitbu. Musíme se dát poučit
samotným životem. Jen z plného rozvinutí života se dá přejít do
věčnosti. Práce není jediným plným rozvinutím života, ale je
jedním z nich, a to jedním z hlavních, a má-li jím být, vyžaduje si
plného soustředění. Také při ní máme přestat patřit sobě a začít
patřit jí. Také ona v tomto smyslu se má stát zdravým základem
vnitřní modlitby, a už jí začíná být, když se člověku opravdu podaří
při ní zapomenout na sebe, ovšem bez ohrožení života. Je nutno
zachovávat bezpečnost nástroje, jímž jsme my, naše mysl a naše
tělo. Je-li vytvořen tento zdravý základ práce-modlitby (a ten může
být vytvořen stejně dobře u věřících jako u nevěřících), je pro další
pokrok v tomto směru rozhodující, zda člověk je nebo není
spokojen s touto úrovní činnosti.
Řekli jsme si, že ke většině přechodů z jednoho způsobu
života a myšlení do druhého dochází obvykle během nějaké krize
a že k obrácení jako vývojovému podnětu u většiny učedníků
Ježíšových došlo za krize, kterou prožívali. Stali se
pravděpodobně Ježíšovými učedníky proto, že měli strach z konce
světa, později, při jeho smrti na kříži, že jim nic jiného nezbývalo,
než čekat na pomoc Ducha.
Z obdobné krize přešla k jinému životu Maří Magdalena a
lotr na kříži. Tato zjištění však nevylučují možnost, že se dá přejít
do jiného způsobu života a poznání také dobrovolně, a víme, že si

tohoto dobrovolného přechodu Ježíš zvlášť vážil. Tato dobrovolnost má mnohé přednosti před pociťovanou nutností přechodu.
Tuto přednost Ježíš potvrdil u případu boháče Zachea, Panny
Marie, Jana a jiných. Není pochyb o tom, že se budoucí
následovatelé Ježíše Krista budou stále více rozhodovat
dobrovolně, protože budou považovat toto následování za
rozumnější než jakékoliv jiné počínání. Tato dobrovolnost bude
mít jiné následky, než jaké vznikaly při přechodu z donucení
okolnostmi. Obrácení budou úplnější, méně dramatická a
přirozenější. A tuto cestu chce tento spis znovu navodit. Je
žádoucí, aby si člověk přál vyjít z úrovně myšlení a jednání, na
které je. Není-li spokojen se svou úrovní, je přístupen vyšším
vlivům, je-li s ní spokojen jako farizeové, nedá se s ním pohnout,
ani Ježíš to nedokázal u většiny z nich, nebo lépe řečeno u všech,
kteří si mysleli, že jejich úroveň je dostačující a dobrá.
Je jisto, že i nespokojenost s dosaženým stavem a úrovní
má krizovou povahu, nikoli však vynucenou okolnostmi. Uvažujme
o případu Zachea. Byl malé postavy a proto si vylezl na strom, aby
aspoň spatřil kolemjdoucího Ježíše. Ten si ho všiml, povečeřel u
něho, odmítl přijmout celé jeho jmění a ponechal mu polovinu.
Obdobně se Ježíš zachoval vůči své matce. Byl jí vzat na kříži
celý, ale vrátil jí sebe jakousi pomyslnou polovicí sebe pod křížem,
v podobě sv. Jana, svého miláčka, řka jí: "Hle, syn tvůj!"
Zastavme se u myšlenky: Ježíš si všímá Zachea. Ježíš si
všímá každého, kdo touží po jeho životních normách, po jeho
způsobu myšlení a života, čili u takového člověka jsou splněny
všechny tři podmínky správného vnitřního východiska, jak o nich
byla řeč.
Dobrovolnost přístupu k Ježíši, nevynucená okolnostmi a
krizovými situacemi, ten správný přístup všech budoucích
následovníků Krista, symbolizovaný Zacheem, splňuje v sobě
všechny základní požadavky Ježíšovy o následování. Ježíš
vyžadoval od svých učedníků bezstarostnost. Jaké by to bylo
následování Krista, kdybychom na místo starostí světských
dosadili starosti duchovní povahy, zda jsme hodni, schopni, zda
neděláme chyby atd.
Pohleďte na Zachea, s jakým klidem, bez donucení nabízí
Ježíšovi své velké jmění! A Ježíš mu moudře ponechává polovinu,
protože mu přece nejde o jmění, ani se nechce obohatit na jeho
úkor, neboť on a především on není kořistníkem. Ježíšovi přece
jde o to, abychom dávali vnitřně ve všem přednost hledání království Božího a jeho spravedlnost, a nic víc. Co má z našich peněz,

z našeho vzdání se všeho, když beztak dlouho jen předstíráme
sami sobě, neznajíce se, že všechno dáváme a ve skutečnosti
tomu tak není, jak se musel přesvědčit sv. Petr, a jak jsme se
přesvědčili my všichni, kteří máme tyto počáteční chyby za sebou.
Ježíš nás má k tomu, abychom my začali pociťovat potřebu
postupně všechno dát, všeho se vzdát, a to postupně, ne proto, že
bychom nebyli ochotni hned dát všechno, ale jen proto, že se
teprve postupem a vývojem dovídáme a učíme, co je to dát
všechno, a teprve časem poznáváme zdroj všeho, co máme k
dispozici, a že také nevíme, v čem se máme změnit, v čem
následovat Krista, jaký druh a způsob života máme nastoupit.
Stává se nám, že i při nejlepší vůli nastoupíme takový způsob
života, který ještě nepředstavuje následování Krista po všech
stránkách, nebo aspoň bude nutno po mnoha stránkách ho
změnit, aby dokonaleji vyhovoval podmínkám vstupu.
Proto nejsnáze pochopitelný je takový způsob života, o kterém se může říci, že je ctnostný, spravedlivý a ohleduplný vůči
bližním. Poskytuje člověku program, stylizaci, o které člověk může
být přesvědčen, že je Bohu milá. Zvolí-li však tuto cestu, musí se
smířit se situací, která u něho nastane. Číhá na něho dvojí úskalí.
1. Že zamění prostředek za cíl a začne se tak houževnatě
očišťovat, až zapomene na smysl tohoto očišťování, začne se
ozdobovat svou čistotou a bude muset dojít ke krizi, aby se z
tohoto sebezbožnění, sebeoslavení dostal. Tato situace je
symbolizována slavným vstupem Ježíšovým do Jeruzaléma, který
se dodnes vzpomíná na Květnou neděli, těsně před samotným
potupným, ale Velkým pátkem.
2. Že ztratí postupně klid a duševní rovnováhu, když vidí, že
ani nejctnostnějším životem se nedostává k vědomému spojení s
tím, kterého miluje a kvůli němuž je čistý nebo kvůli němuž žije a
cokoliv dělá.
Kéž bychom se v takových situacích dali poučit Ježíšem ze
situace chromého u rybníka Bethesdy! Dokázal trpělivě čekat na
své uzdravení, ačkoli po tolika letech čekání musel být stále více
přesvědčen, že nikdy nebude mít tolik sil, aby první vstoupil do
rybníka, až se voda zčeří a byl andělem uzdraven. Nebyl uzdraven
tak, jak očekával. Přišel k němu sám Ježíš Kristus a uzdravil ho.
Nepředpisujme si způsob, jakým máme být vyléčeni ze své
slepoty, nýbrž vytrvejme neochvějně v dobru, kterým jsme sami
sebe obětovali. I ctnostný život musí být láskyplnou obětí nás
samých a nejen ctnostným životem, i v něm musí být splněny tři
body správného vnitřního východiska (viz vpředu na str. 9).

Kéž by sis byl vědom toho, že nic smrtelného nemůže
vstoupit do nesmrtelného, nic časného nemůže se spojit s
věčným! Zbavil by ses svého zoufalství velmi snadno. Ochrnutý u
rybníka Bethesdy nevstoupil do rybníka vlastní silou, i když v to
nepřestával doufat. Na tobě se, člověče, přece nic jiného nechce,
než milovat a jemně, láskyplně klepat. A klepat všemi prostředky,
které máš po ruce, i svou činností, aby to nesmrtelné, které v tobě
je, smělo a mohlo samo k sobě najít cestu a tys byl toho svědkem!
Ochrnutý u rybníka Bethesdy měl jednu vlastnost,
obdobnou (nikoli stejnou) s vlastností Ježíšovou, o níž pravil ve
svých dvanácti letech: "Zdaliž nevíte, že musím být v tom, co je
mého Otce". Jedině tato vlastnost k němu přivedla Ježíše a
způsobila jeho uzdravení. Abychom pochopili, musíme vidět v
jednání i nemoci ochrnutého symboly naší vlastní ochrnutosti,
která spočívá v tom, že se nemůžeme dostat ze svého vývojového
stupně dál. Měli bychom vědět, že je v naší moci přivolat zvláštním
způsobem Ježíše. Už jsme si vysvětlili, že v krizi je to svým
způsobem někdy snazší. Líčili jsme si na příkladu sv. Petra krizi
lidských vlastností, ze které, je-li překonána, tím podivným
způsobem, jak je naznačeno v Bibli o učednících Ježíšových
(rozuměj: vlastností lidských, povolaných věčností k tomu, aby se
staly zprostředkovateli věčné moudrosti a lásky). Ježíš však
ukazuje, že dobrovolně chtěl být v tom, co je jeho Otce, a že v tom
musel být, aby dospěl do Jordánu a dále. Napovídá nám, že
nejúčinnějším prostředkem vývoje není krize, nýbrž dobrovolně,
ale soustavně podstupovaná cesta z časného do věčného. My
jsme si zatím o ní řekli jen tolik, že musí být ustavičně trpělivě
navazována, jako by byla nastupována poprvé, jako se klepá na
dveře, za které chceme být vpuštěni. Toto klepání opravdu dobře
vystihuje možnosti člověka na cestě do věčnosti. Představuje onu
dobrovolnost, nikoliv krizovou situaci, ve smyslu akutní krize.
Člověk může opravdu jen klepat, a někdo jiný mu otvírá, totiž jeho
věčná podstata, Bůh, o němž zatím nic neví, s nímž se zatím
nikdy nesetkal a ani se nemohl setkat, protože nic smrtelného se
nikdy nesetká s něčím nesmrtelným.
Jak se potom já smrtelný ocitnu v náručí Boží? Bible na to
dává jasnou odpověď. Pomocí vlastností (učedníků Páně), které
člověk nemá z vlastní vůle, které může jen z vlastní vůle někam
vést a nějak zdokonalovat (ctnostný život), ale o nichž by měl
vědět, co řekl Ježíš o svých učednících, že si je nevybral sám,
nýbrž že mu je dal k dispozici Otec. Celý vývoj Vesmíru dospěl v
jedné, pro nás důležité podobě, k člověku, kterého si za účelem
snazšího pochopení jeho funkce definujeme jako souhrn určitých

lidských schopností, obdobných schopnostem zvířat i vlastnostem
rostlin a dokonce i nerostů. Tento vývoj Vesmíru není ničím náhodným, nýbrž přípravou přechodu z pomíjejícího do nepomíjejícího. V lidských vlastnostech je už taková míra a způsob přítomnosti
věčného Tvůrce, že touto mírou lze přejít do věčnosti. Ten, kdo
přechází do věčnosti, není člověk, ale ta míra uskutečnění
věčnosti, která je ukryta za lidskými vlastnostmi. Tato síla uskutečnění se má z lidských vlastností uvolnit, má je svým způsobem opustit a odhodit je jako nepotřebné obaly, jak se to jeví
člověku při obrácení, které zažíval sv. Petr po trojím zapření
Ježíše. Teprve později se ukázalo, že lidské vlastnosti mohou být
ještě dále naplňovány duchem, a že se to musí dít až do věčnosti
("Kdo má, tomu je ještě přidáno"). Aby se tohle všechno mohlo vůbec začít, k tomu je třeba jediného: aby člověk svými vlastnostmi
vědomě sloužil věčnosti a nikoliv sobě, aby byl pomocí nich v tom,
co je jeho Otce, aby se cítil povolán na vinici Páně. Jedině za
takových okolností může vzniknout rovnováha mezi myšlenkou
(modlitbou) a skutky (činností). Činnost musí být stejnou měrou v
tom, co je našeho Otce, jako naše modlitba. Dokud obě tyto
složky nejsou postaveny do stejné úrovně, nemůže dojít k
Jordánu, tj. k prožití osobní nesmrtelnosti, synovství Božího. Ježíš
svými prvními třiceti lety života ukazuje, že jej nerušila a
neodváděla poslušnost a poddanost rodičům a okolí, pokud se ti,
kterým byl poddán, smířili s tím, že musí být v tom, co je jeho
Otce.
Být i činností v tom, co je našeho Otce, není ještě nejvyšší
vývojová fáze činnosti, nýbrž jen taková, s níž se vystačí až do
křtu v Jordánu. Vyšší fáze vyplývá z jasného poznávání vůle Otcovy, zatímco v této první fázi činnosti, o níž je právě řeč, člověk
ještě nepoznává, co je vůlí Otcovou, pouze vychází z předpokladu, že nejvyšší smysl lidského života i každého člověka zůstává
týmž, je to nabídka se strany Tvůrce, aby se člověk po mostě pomíjejícího života dostal do života věčného. Pak ovšem je třeba tuto
myšlenku domyslet. Je-li tento předpoklad správný, pak život jako
celek, a nejen něco z něho, má vést k tomuto cíli. Nebylo by
správné, kdyby tento smysl přisuzoval jen modlitbě a ne světské
činnosti.
Ježíš nám dal najevo, že těch 30 let, kdy ani nekázal život
věčný, ani nedělal zázraky, byly absolutně nutné pro další postup
až k nanebevstoupení, ale jen za těch okolností, které Ježíš jasně
formuloval slovy otázky: "Což nevíte, že musím být v tom, co je
mého Otce?"

Je to výzva ke všem následovníkům Kristovým. Není možno
následovat Krista až od Jordánu. Nikdo to nedokáže, kdo
neprodělal křest v Jordánu. Je třeba následovat Krista v těch
prvních jeho třiceti letech, ba od chvíle neposkvrněného početí
Panny Marie. Tam začíná nadstavba nad pomíjejícím životem.
Nechť nás nemýlí, že Ježíš nepozval své učedníky ke
svému zrození v Betlémě, nýbrž až po křtu v Jordánu a ke svému
křtu na kříži. Představuje-li symbolika celého jeho života vývojové
fáze celé nadstavby pomíjejícího života, nadstavby vedoucí do
vědomě žité nesmrtelnosti, pak učedníci znamenají lidské
vlastnosti, a ty nemohou být hned od začátku povolány k tomu,
aby s Ježíšem kázaly o věčném životě, křtily a dělaly zázraky.
Funkce lidských vlastností je proto před zrozením Ježíšovým a po
něm až do jeho třiceti let postupně ukazována na očekávání
Mesiáše. Výsledek tohoto očekávání nám představuje stařec,
který bere s radostí do svých rukou malého Ježíše, a prorokyně
Anna, jásající pastýři, Herodes, sv. Josef, Panna Maria atd. Ne
však jen od nich se můžeme poučit, jak máme nebo nemáme
zacházet s komplexem svých lidských vlastností, se svým lidstvím,
nýbrž i se svou situací a se svými vlastnostmi, s hodnocením
svého vlastního stavu, své touhy po širším a plněji žitém životě.
Ježíš pak svými podobenstvími a přímými poučkami komentuje
všechno to dohromady.
Shrňme si nyní důvody pro činnost konanou za účelem
spojení s věčností, čili zodpovězme si ještě jednou, proč má být
činnost na stejné úrovni jako spojovací modlitba. Dosáhneme-li
stejné úrovně u obou, bude se i nadále činnost lišit od modlitby
tím, že činnost bude mít převážně povahu aktivně spojovací,
kdežto modlitba bude mít převážně povahu pasivně spojovací,
avšak pasivní i aktivní stránka života budou mít stejný smysl a cíl.
Důvody:
Ježíš Kristus celé své učení zdůvodnil tím, že všechno od
Boha pochází a do Boha se má vrátit. Sv. Jan na začátku svého
evangelia to zdůvodňuje slovy: "Na počátku bylo Slovo...a vše bylo
jím učiněno." A konec této cesty v témže evangeliu je popsán
přáním Ježíšovým "abyste byli jedno s Otcem mým jako já".
Ježíš přišel na svět, aby pomohl uspíšit tento proces
poučením a pomocí. O chromém od narození pravil, že netrpěl
proto, aby odpykal své minulé tresty nebo tresty svých rodičů,
nýbrž proto, aby se na něm ukázala sláva Boží. V tomto duchu
činil všechny zázraky, ať už byly povahy léčebné, nebo měly za
následek obrácení lidí na vyšší způsob života. Přál si tedy, aby

lidem bylo zjevnější působení Boží ve hmotě. Nemluvil o jiných
důvodech toho, proč každý z nás je v jiném, ale každý v nějakém
druhu zchromlosti. Přeje si nás z této zchromlosti vyvést.
Stav, v němž se lidstvo nachází, není náhodně dosaženým
stavem, nýbrž výsledkem úžasně dlouhé, trpělivé tvůrčí činnosti
Boží. Co platí o celém lidstvu, to platí na jedné straně o celém
tvorstvu a vesmíru, a na druhé straně o každém jednotlivci.
Celé stvoření tvoří jednotu nejen svým původem, ale i svým
bytím, jednotu v času a prostoru, ale také jednotu nad
časoprostorem. Proto nezůstává bez následků, co činí jednotlivec.
Každý z nás je do jisté míry spoluzodpovědný za celek, neboť
jsme už v takovém pokročilém stadiu vývoje, že se můžeme
rozhodnout buď zůstat tam, kde jsme, nebo překročit hranice
stavu, v němž jsme.
Rozhodneme-li se pro překročení stavu, ve kterém jsme,
narazíme na onen stabilizující prvek vesmíru, který Ježíš nazval
Satanem. Tento stabilizující prvek má potud neomezenou moc
nad člověkem, jak se dá pochopit z Ježíšova života a z jeho
přímého boje se Satanem, pokud se člověk zajímá jen o sebe a o
své.
Správné rozhodnutí vejít do věčnosti má tedy být podepřeno
úmyslem přestat žít egocentrickým životem, životem jen pro sebe
a pro své, a začít žít životem pro ostatní a pro Boha, což je totéž
("Cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratří mých, mně jste učinili").
Ne každý dokáže věřit v Boha, a co je těch, kteří si myslí, že v Něj
věří, ale jejich víra je mrtvá a neúčinná, ale každý by měl dokázat
žít pro jiné.
K tomu se u každého z nás vyskytuje tisíce možností.
Dnešní lidská společnost je v takovém stadiu rozvoje výrobních sil,
že každý, kdo pracuje, ať chce či nechce, odvádí daleko více pro
společnost než pro sebe, mnohokrát víc odvádí pro společnost
než za dob Kristových. Se zvyšující se technikou, dělbou a
organizací práce se tento podíl jednotlivce na práci pro celek bude
stupňovat. To je velmi nadějné.
Tento správný vývojový proces může jednotlivec uspíšit
vnitřními duševními postoji.
Bezprostředně je to lidská společnost, která pracujícímu
člověku vkládá do ruky všechno, co potřebuje k uskutečnění svých
pracovních cílů. My však už víme, že všechno ustavičně pochází
od Boha, čili ve skutečnosti jen tímto způsobem se mění stupeň

vývoje a s ním i míra prostředků, pomocí nichž člověk může snáze
vyjít sám ze sebe a vejít do věčnosti.
Ježíš ukazuje v podobenství o hřivnách na tři služebníky,
které si vybral, aby hospodařili ne už pro sebe, nýbrž pro něho.
Tímto elitním služebníkem se musí stát každý, kdo míří z časného
do věčného. Nesmí opustit činnost, nýbrž místo činnosti pro sebe
musí začít jednat pro Boha, a protože má mít stejně rád bližního
jako sebe a protože činnost pro bližního je činností pro Boha, má
zůstat činný z jiných důvodů než dosud.
Pokud věří v Boha (a tato cesta je otevřena stejně pro
všechny nevěřící jak v Boha, tak ve věčný život, jenže v rámci
následování Krista podle dosavadního pojetí se touto cestou, čím
dále důležitější, zde nemůžeme zabývat. Pro inteligentního
nevěřícího však není obtížné toto myšlení přizpůsobit jeho nevíře)
a - tu už přecházíme z argumentace k jednomu z možných návodů
ke spojovací činnosti - měl by přistupovat k veškeré činnosti jako k
úkolu od Boha.
Abychom mohli tyto úkoly dělat, musíme mít hřivny od Boha,
tj. musíme považovat všechno co máme, ať je to zdraví, tělo,
mysl, schopnosti, zaměstnání, spolupracovníky, zkrátka všechno,
s čím můžeme pokračovat v díle, všechno musíme považovat za
hřivny od Boha.
Na tomto stupni vývoje poznání nelze ještě milovat Boha z
celého srdce, mysli a síly své jinak, než zapřažením vůle jak v
pasivním, tak i v aktivním smyslu, nikoliv už přímým milováním. To
bychom si něco předstírali, co by nebyla pravda. Klamali bychom
sami sebe, Boha bychom však neoklamali, a pak bychom se
zbytečně divili, proč se nedostavuje spojení.
Ono aktivní a pasivní užití vůle Ježíš vyjádřil prostě jednou
větou: "Zdaliž nevíte, že musím být v tom, co je mého Otce." Mohli
bychom si podrobně vysvětlit, co tím chtěl říci, protože vedl své
učedníky od jejich prvních obrácení, a víme, co jim radil a co oni
dělali, ale domnívám se, že tento výklad si mohu ušetřit a že si jej
každý může podle mnohých pouček zde rozvedených provést
sám. Držme se tedy jen toho, co Ježíš ukazoval svým životem do
třiceti let a co vysvětlil svými podobenstvími.
Jasně řekl, že celou svou vůlí šel za Otcem. Panně Marii se
ta jedna stránka, při níž aktivně působil a byl přitom poslušen
okolí, nijak se z něj nevymykal, jevila jako poslušnost, ačkoliv
nebyla jen jí. Byla správným aktivním užitím vůle za účelem spojovacím. My jsme si dříve vysvětlovali tzv. aktivní pasivitu a zůstali
jsme u toho, jak se jeví navenek a jak se provádí navenek. Právě

aktivní užití vůle se jeví jako pasivní poddanost okolí, kdežto
pasivní užití vůle se jeví vnějšímu pozorovateli jako jediná aktivita,
kterou dotyčný člověk podniká. Tomuto dojmu podléhá sám
člověk, který se dal na cestu. Je málo trpný, pasivní ve své
modlitbě, a proto, ačkoliv do ní vkládá hodně vůle, ona nemá
spojovací účinek, a je málo aktivní v tom, co se jeví jako "být
poddán okolí" a co ve skutečnosti má být službou aktivní, činnou
službou Bohu, aktivním hospodařením s jeho hřivnami (to je
důvod, proč činnost vypadá pasivně). Obojí rozpornost je patrna z
události ve chrámě ve dvanácti letech Ježíšových. Když Ježíš
zůstal ve chrámu, jevilo se to jeho příbuzným jako že nešel s nimi,
že se jim ztratil. Nevěděli, kde zůstal a že musel být v tom, co je
jeho Otce jinak, když dlel ve chrámě, rozuměj: v místě modlitby,
než když dlel vedle nich při jejich činnosti. Panna Maria, jak se
praví v Bibli, však hluboce uložila tuto událost v duši své.
Evangelista kromě jiného zde podtrhuje důležitost toho, co tam
Ježíš ukázal příkladem.
Také já jsem musel svůj výklad začít tak, jak věci vypadají.
Musíte se však smířit s tím, že i vy budete muset umět vždy znovu
a znovu s nastupujícím vyšším poznáním (které já tu
předpokládám po nastalém porozumění předešlému) přehodnotit
dosavadní užití myšlenek Ježíšových. I v tomto ohledu se snažím
následovat Krista, který přednášel podobenství a jinak je vykládal
svým učedníkům, než jak je pochopili ostatní posluchači. Chtěl jim
dopomoci k hlubšímu pochopení toho, co říkal. Proto se nebojte
přistupovat vždy znovu a znovu k téže pravdě v novém jasnějším
světle. V tomto smyslu Ježíš vyrůstal do stále větší aktivity, která
se nakonec jevila jako soustava zázraků, jako činnost, které není
normální člověk schopen. A na druhé straně v modlitbě, která
znamená vnitřní stavy, a proto mohla být ukázána životem jen
nepřímo, vrůstal do stále větší pasivity, která se ve vystoupení v
chrámu ve dvanácti letech jevila velmi aktivně, v Jordánu daleko
pasivněji a na kříži úplně pasivně. Mějte stále na mysli tento dvojí
protichůdný vývoj, jímž jako jediným může být zjednána
rovnováha mezi modlitbou a činem na různých stupních vývoje.
Nezapomínejme, že zhruba jen činnost motivovaná jako služba
věčnému hospodáři, Bohu, je nejbezpečnějším a nejstálejším
učilištěm pasivity a jejího ducha, který se dá vyjádřit slovy: ne pro
sebe, ale pro někoho jiného, ne sobě, ale jinému, ne z osobního
prospěchu, nýbrž pro věc atd. Člověk se činností učí milovat
bližního, aby později dokázal milovat Boha.
A všude a ve všem platí zásada, že není rozhodující množství, ale kvalita, hloubka, úmysl. Proto Ježíš ukazoval na vdovu,

která odevzdáním malého peníze dala víc než boháč. Proto také
tato cesta je otevřena jak tomu, který mnoho může učinit, tak i tomu, který je svým stavem téměř přibit na kříž.
Rovnováha mezi činností by měla být zjednávána vždy
znovu na každém stupni tak, jak to vyplývá z jeho povahy.
Rozhodující je přitom míra poznání. Podle této míry se má
bezvýhradně odevzdávat činnost i modlitba. Doslova každému
člověku by bylo třeba radit jinak, podle jeho poznání. Všechny
projevy člověka mají vycházet z jeho poznání a nemají mu
odporovat.
Nyní nám zbývá vysvětlit si právě ten dynamický charakter
cesty do věčnosti, při níž na začátku se nemůže jednat jako
uprostřed nebo na konci, právě tak modlitba na začátku nemůže
vypadat jako později. Kdo nesplní tyto požadavky, ten si přivodí
větší či menší utrpení a s ním spojený neklid, často i zastavení na
cestě. Všimněme si jen, co se chtělo od učedníků Ježíšových,
když se jimi stali, a co později.
Znovu: "Já jsem Cesta, Pravda a Život."
Ježíš o sobě řekl: "Já jsem Cesta, Pravda a Život". Řekl o
sobě též: "Dříve než Abraham byl, já jsem."
Toto "Já jsem" o sobě prohlašuje na dvou místech a jedno
je potvrzením druhého. Obojí znamená, že bez ohledu na to, co
se stalo tehdy v Palestině, Ježíš Kristus jest, ustavičně jest, ve
smyslu ustavičně existuje, ustavičně je cestou, po níž se dá kráčet
do věčnosti, a zároveň je pravdou, ze které stále čerpáme správné
poznání o své podstatě a o podstatě všech věcí, a konečně je
ustavičně souhrnem života, bez něhož není žádného částečného
života, tedy ani nejskromnějšího života buňky, ani nejsložitějšího
života člověka.
Výrokem "dříve než Abraham byl, já jsem", Ježíš podtrhl
existenční charakter svého bytí, takže jeho historické objevení
mělo tentýž výrazný, převládající ráz manipulace s lidskou existencí, začínajíc uzdravováním nemocných, kříšením mrtvých a konečně vlastním povstáním z hrobu. Tuto stránku Ježíš Kristus
zvlášť zdůrazňoval, aby všem bylo jasné, že přišel povýšit lidskou
individualitu, nikoliv ji smazat do beztvarého nekompromisního
splynutí s Nekonečnem.
Mnozí vědci a hlavně badatelé ve srovnávací vědě
náboženské se diví, jaká shoda je mezi životními událostmi
Ježíšova života a událostmi mnoha mythických postav jiných,

dnes většinou (až na hinduismus) zaniklých náboženství. Mám na
mysli především mythy babylonské (o Gilgamešovi a jiné),
egyptské (o Osirisovi, Isidě a Horovi), řecké a mithraistické. Shody
jsou tak nápadné, že někteří z vědců dodnes nepochybují, že
"mythus" o životě Ježíšově byl vytvořen uměle ze všech
zmíněných mythů.
Pravdu mají jen potud, že jako se podobá i při největší možné odlišnosti jednoho od druhého, jeden lidský pomíjející život
druhému, tak také nadstavba tohoto pomíjejícího života, kterou
přišel hlásat Ježíš Kristus, i při všemožné různosti východisek,
jimiž jsou způsobeny nesčetné obměny této nadstavby, všechny
kroky, které člověk musí učinit, aby se dostal do věčnosti, jsou obdobné, ať je učinil před mnoha tisíci lety, nebo za dob Kristových,
či dnes, nebo za další tisíce let.
Lze proto mluvit přímo o zákonitosti tohoto postupu, této
Cesty, a není pochyb, že tyto základní prvky této Cesty byly známy dávno před historickým vystoupením Ježíše Krista, byly však
zašifrovány v podobenstvích, vytvořených z prvků pomíjejícího
života, právě tak jako jsou zašifrovány v podobenství Ježíšova
života, který celý je podoben našemu postupu na cestě nad a za
pomíjivost.
Ukázal jsem na jiném místě, a proto zde ten výklad nebudu
opakovat, že např. Zjevení sv. Jana (Apokalypsa) je rovněž takovým zašifrováním celé nadstavby do děje, že je tedy jen potud
věštbou do budoucnosti lidstva, pokud ono půjde touto cestou. A
pak platí pro každého jednotlivce zvlášť podle kroků, které
provede na Cestě. Bylo by si přát, aby omyly, které vysvětlují
Apokalypsu jako obecně platné budoucí události, a které značně
komplikují náboženství, jednou už ustaly, právě tak jako zase naopak, dokud bude Ježíšův život brán jako jednou se stavší událost, která byla důkladně přizdobena a vyšperkována fanatickými
přívrženci Kristovými, bude toto mínění znehodnocovat
následování Krista. Je to velká škoda pro celé lidstvo, protože
podle mythů z doby předkristovské se nedá jít do věčnosti už z
toho důvodu, že ani tehdy podle nich nikdo nešel bez pomoci
zasvětitele. Dnes, kdy tito živí zasvětitelé do starověkých mythů
mezi námi nežijí, opravdu nelze těmito cestami bezpečně jít.
Mohou sloužit jen jako zajímavý doplněk Ježíšovy symboliky
postupu.
Jak jsme si už řekli, má se to se symbolem Ježíšovy životní
cesty, jako se symbolem naznačeným v matematickém vzorci.
Podle obou se dá postupovat analogicky, obdobně. Život Ježíšův

je ovšem soustava vzorců, nabízejících se k analogickému použití,
ale jen takové řešení je správné, při kterém napodobujeme Krista
tak, jak probíhal jeho život. Zanedbáním některého článku buď se
vůbec neumožní další řešení, nebo se ztíží, což se avizuje
zvětšujícím se utrpením.
My jsme si objasnili všechny podstatné prvky této cesty jako
obecně platné principy, jako by jeden mohl existovat vedle druhého bez velké závislosti. Toto počínání je jen potud ospravedlnitelné, pokud si nakonec ukážeme také, jak tyto prvky organicky
spojit dohromady, a to nejen po stránce Cesty, tj. pracovního
postupu, ale i po stránce celistvosti poznání a života ve všech
jejich složkách. Je pochopitelné, že nemůže jít o vyčerpávající
výklad, nýbrž jen o dostatečně vyčerpávající obecný návod o tom,
co napřed a co potom, v myšlení, činech a v životním ději.
Někomu stačí návod velmi zhruba nastíněný, jinému se
bude i podrobnější návod zdát málo podrobným. Protože však jde
o návod obecný, který si musí každý přizpůsobit svým poměrům a
hlavně svému východisku, vyskytuje se tolik možností řešení, kolik
je lidí, kteří se podle něho budou řídit. Příliš podrobný návod by
měl za následek, že by člověku nedovoloval využít osobní iniciativy, která je tu velmi nutná, ba nepostradatelná. Příliš stručný
návod by příliš sváděl k příliš velké improvizaci a k vynalézání
něčeho, co už je dávno vynalezeno, čili ke zbytečnému zdržování.
Nejstručnější návod podal sv. Pavel, když na jedné straně
řekl, že živ už není on, ale že živ je v něm Kristus, a na druhé
straně vysvětlil, že tento stav není úplnou dokonalostí, nýbrž
ustavičným dosahováním této dokonalosti, když o sobě řekl, že on
se musí stále zmenšovat, aby v něm mohl stále více být živ Kristus.
Velmi zřetelně řekl, že si přeje, aby se lidé stali vědomými
syny Božími. Řekl doslova: "Všichni, kdo jsou vedeni duchem
Božím, to jsou synové Boží." Sám pak toto vedení zažíval, takže
např. Korinťanům kladl řečnické otázky, na něž neočekával
odpověď, protože všem byla zřejmá a známa. Táže se jich např.:
"Nevíte, že vaše údy jsou chrámem Ducha svatého, který je ve
vás, kterého máte od Boha, a že nepatříte sobě?" (I. Kor. VI,19).
Nebo: "Nevíte, že jste chrám Boží a duch Boží že přebývá ve
vás?" (I. Kor. III, 16).
Jak se mohl s takovou samozřejmostí dožadovat svědectví
prvních křesťanů? Nezapomeňme, že mluvil k lidem, na něž viděl
při svých kázáních sestupovat Ducha svatého, a proto je pokřtil.
Vysvětleme si tento fakt jednoduše a správně. Jeho vysvětlení zní

ze slov: "Byli jste koupeni za vysokou cenu." (I. Kor. VI, 2). Sv.
Pavel přičítal obrácení lidí na víru jednak a především vykupitelské
smrti Ježíšově na kříži, jednak oběti, kterou on, Pavel, a ostatní
apoštolové přinášeli při hlásání Krista. Nedovedl si představit, že
by bylo mohlo dojít k obrácení lidí bez oběti Ježíšovy na kříži a
bez oběti jeho apoštolů, kteří Ježíše ve své oběti následovali.
Jednoduchost jeho návodu spočívá v tom, že se odvolává v
podstatě jen na smrt a vzkříšení Ježíše Krista a chce, aby
křesťané svého Mistra následovali právě v těchto dvou událostech
jeho života. Pak ovšem je nucen podepřít toto zjednodušené
vidění Krista četnými radami pro ty, kteří prošli prvním obrácením,
tj. křtem, o jehož podmínkách už byla řeč.
To je samozřejmě jeden ze správných způsobů následování
Krista, ale jako každé zjednodušení v tomto směru, má za
následek ztížení pochopení některých symbolů Ježíšova života a
musí být nahrazeno složitým aparátem pouček o tom, co se má a
co se nemá dělat.
Přestože Pavlovo učení dokonale vystihuje podstatu
Ježíšem navržené cesty, z praxe a zkušenosti těch, kteří se více
drží Pavla než evangelií, víme, že snadno podstatu zaměňují za
následování dílčích pouček, zatímco jednotlivá poučení mají jen
tehdy pravý význam, je-li jejich uskutečnění naštěpováno na
základní princip Cesty. Proto si zde na podporu Pavlových
zastánců promluvíme jen o tomto tak často pomíjeném základu.
Pavel je jediný z apoštolů Ježíšových, jehož život známe
podrobněji, a který ukazuje právě na svůj život, buď jako
následováníhodný příklad, nebo jako odstrašující příklad tam, kde
se mýlil. To je velmi cenné doplnění příkladu daného Ježíšovým
životem.
Jak známo, sv. Pavel, před svým obrácením u Damašku
Šavel, pronásledoval křesťany. V té věci se podobá mnoha
dobrým lidem naší doby, neboť si myslel, že Ježíšovo učení je
bludné. Měl pořád dobrou vůli, a proto nalezl milost u Boha. Nelišil
se od dnešních pronásledovatelů Krista ani v tom, že si myslel, že
je sám osvícenější než křesťané, kterých, pokud byli osvíceni, byla
tak malá hrstka, že se s nimi nesetkal. Situace opět obdobná
dnešku. Šavel však měl za sebou náboženské osvícení, které
však ve svém zbytkovém, tomuto osvícení nepodřízeném já,
spojoval jedině se starozákonním učením, neboť z jeho poctivého
následování vyplynulo. Po svém obrácení však přišel k velmi
cennému poznatku, že je ještě příliš svůj, že si z poznání, kterého
dosáhl před svým obrácením u Damašku, učinil svůj majetek, na

němž sveřepě lpěl, že je tedy polidštil, že si už nebyl vědom jeho
původu, nýbrž jen svého držení, a že je mu zapotřebí jediné
nápravy, sám se ustavičně zmenšovat, aby stále více mohl být v
něm živ Kristus. To je překročení extatického stupně vývoje, jímž
Šavel prošel už před svým obrácením u Damašku. Jako Pavel už
nepotřeboval dalších extazí, naopak, kdyby byl lpěl na jejich
výdobytcích, nebyl by mohl následovat Krista tam, kde on chtěl
křesťany mít, do onoho plného, nepřerušovaného života Krista v
lidském nitru, života, který se nedá nahradit ani nejhlubší extazí.
Sv. Pavel je první křesťan, který svědčí o tom, že v něm žije
Kristus a který vykládá, jak toho lze dosáhnout. Ze zmíněných zde
řečnických otázek vyplývá, že si přeje, aby i jeho následovníci byli
obdobnými nositeli živého Krista v sobě, aby nepatřili sobě, nýbrž
Kristu. Vždyť ještě i po prodělání extazí Šavel příliš patřil sobě,
protože po extazi se člověk zase vrací k sobě, ke svému vědomí,
jako nadále oddělenému od Boha, do něhož jen na chvíli vstoupil
a zbyla mu jen velmi živá a dynamická vzpomínka. Takový stav
mysli nezbaví člověka vážných omylů, jakých se např. dopustil
Šavel. Rozborem a ponaučením ze své situace chce sv. Pavel
dovést své žáky právě tam, kam je vedl svým příkladem Ježíš
Kristus.
Pak jeho zmenšování Pavla a narůstání Ježíšova života v
něm se dá snadno pochopit za přispění symboliky Ježíšova života
takto:
Na počátku cesty má převládat aktivní užití vůle, správné
počínání a myšlení, jak je požaduje Zákon, ale jen z něho, jak
praví sv. Pavel, nevznikne ten žádoucí konečný účinek, který má
na mysli sv. Pavel, ono spasení, jehož předobrazem bylo chození
s Kristem, vycházení z něho. Aby k tomu bylo možno dojít už v počáteční fázi převažující činnosti, symbolizované prvními třiceti lety
Ježíšova života, křesťan musí všechno dělat jako službu Bohu, se
vším hospodařit jako se svěřenými hřivnami, nebýt ničím víc než
sluhou, jehož jedinou starostí je, aby nikoli pro sebe, nýbrž pro
Hospodáře z každé hřivny získal další, bez nároku, že mu bude
vrácena jak původní tak i vydělaná. Tento způsob jednání bude
mít za následek získání velké míry vnitřní nezávislosti na zevních
událostech zvětšující se závislost na věčném životě. Přitom se má
stupňovat konkrétní činnost pro bližního. Sv. Pavel řekl o
dokonalém počínání v tomto duchu toto: "Ačkoliv jsem totiž
nezávislý na všech, stal jsem se služebníkem všech, abych jich co
nejvíce získal. I stal jsem se Židům jako Žid, abych získal Židy.
Těm, kteří jsou pod Zákonem, jako bych byl pod Zákonem, ačkoliv
sám nejsem po Zákonem, abych získal ty, kdo jsou pod Zákonem.

Těm pak, kdo byli bez Zákona, jako bych byl bez Zákona, ačkoliv
nejsem bez Zákona božího. Pro slabé stal jsem se slabým, abych
získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych na každý způsob
přivedl některé ke spáse." (I. Kor. IX, 19-23).
Z těchto slov vyzařuje nejen velké zaujetí Pavlovo pro dobro
bližních, jeho velká vnitřní svoboda, jeho nositelství života živé
lásky jak k bližním, tak i ke Kristu, ale i vysvětlení důležitosti a
smyslu Ježíšovy poučky: "Plačte s plačícími a radujte se s
radujícími."
Sv. Pavel však také poučuje, jak užívat pasivní vůle, když
mluví o zvláštní vyvolenosti Boží:
"Říkám pravdu v Kristu, nelžu, i svědomí mi to dosvědčuje v
Duchu svatém, že mám v srdci velký zármutek a neustálou bolest.
Neboť bych si přál já sám být odloučen od Krista pro své bratry,
pro své příbuzné podle těla, vždyť jsou to Izraelité, jim patří
synovství, sláva, smlouvy, zákonodárství, bohoslužba a zaslíbení,
jim patří otcové a z nich je podle těla Kristus, který je nade
všechno, Bůh velebený na věky, amen. Ale ne že by tím padlo
slovo Boží. Neboť nejsou Izraelité všichni, kdo pocházejí z Izraele,
a nejsou všichni dětmi, protože jsou potomky Abrahamovými, ale
z Izáka bude tvé potomstvo. To znamená: ne děti tělesné jsou děti
Boží, nýbrž děti se zaslíbení jsou počítány za potomstvo. Slovo
zaslíbení je zajisté toto: V tomto čase přijde a Sára bude mít syna.
Nejen to, ale i Rebeka, která počala z jednoho muže, z našeho
otce Izáka, neboť když se ještě nenarodili aniž učinili co dobrého
nebo špatného, aby zůstalo v platnosti boží rozhodnutí o vyvolení
bez ohledu na skutky, ale pro toho, který povolává, bylo jí řečeno:
Starší bude podroben mladšímu, jak je psáno: Jakuba jsem si
zamiloval, ale k Ezauovi jsem pojal nenávist.
Co tedy říci? Žije u Boha nespravedlnost? Naprosto ne!
Mojžíšovi totiž praví: Smiluji se, nad kým se chci slitovat. Nezáleží
na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, nýbrž na Bohu, který se
smilovává. Neboť Písmo praví faraonovi. Proto jsem tě povznesl,
abych na tobě ukázal svou moc a aby se tak mé jméno rozhlásilo
po celé zemi: tudíž se smilovává, nad kým chce, a koho chce,
zavrhuje.
Řekneš mi tedy: "Proč ještě činí výtky? Kdopak se může
vzepřít jeho vůli?" Člověče, kdo jsi ty, že si dovoluješ se přít s
Bohem? Což řekne výrobek výrobci: "Proč jsi mě udělal takto?" Či
nemá hrnčíř moci nad hlínou udělat z téže kaše jednu nádobu pro
čestné věci, jinou zase pro nečestné?!" (Řím. IX, 1-20).

A sv. Pavel dochází k tomuto závěru: "Co tedy máme říci?
Že pohané, kteří nešli za spravedlností, dostali spravedlnost, totiž
spravedlnost z víry, kdežto Izrael, který hledal zákon spravedlnosti, k zákonu nedospěl. Proč? Protože ji hledal ne vírou, nýbrž
skutky. Narazili na kámen úrazu, jak je napsáno: "Hle, kladu na
Sionu kámen úrazu a skálu pohoršení; kdo v něj věří, nebude zahanben." (Řím. IX, 30-33).
Nezapomeňme, že sv. Pavel hlásal víru v Ježíše Krista,
nikoli v sebe nebo v kohokoliv jiného. Byl pak svědkem toho, že
viděl sestupovat Ducha svatého na ty, které měl pokřtít a tím v
nich dovršit první obrácení, které začínalo uvěřením a končilo
křtem. Toto sestoupení Ducha svatého byl objektivní projev milosti
Boží, protože totéž vidění měl i sv. Petr, který někdy chodil sám, a
všichni, kdo byli na výši vidění těchto dvou. Ve skutcích apoštolských se totiž zachovala zpráva o tom, že sv. Petr nechtěl
pokřtít příslušníky jiných národů než židovského, a byl napomenut
sv. Pavlem, protože měli křtít všechny, na koho viděli sestupovat
Ducha svatého. Odtud Pavlův úsudek o hodnosti a nehodnosti lidí
ve vztahu k výběru milosti Boží.
Sv. Pavel také velmi výstižně vysvětluje na podobenství o
hrnčíři a hrnci, jak by bylo nesmyslné, kdyby měl některý lidský
tvor za zlé svému Tvůrci, že z něj udělal to, čím si tvor nepřeje být,
a že mu neposkytuje takovou milost, jako některým. Sv. Pavel je
toho názoru, že vírou si člověk zaslouží Boží milosti. Toho byl totiž
ustavičně svědkem. I víře sice dával při svých kázáních a činech
podnět, ale byl svědkem toho, že někteří uvěřili, jiní nikoliv. Musel
tedy přijít k náhledu, že víra je dar, o němž je i sv. Augustin
přesvědčen, že je to dar, který někomu je dán a jinému odepřen
podle tajemného a věčného rozhodnutí. Proč Bůh přitahuje tohoto
a proč ne onoho, o tom nesuď, radí sv. Augustin, nechceš-li
bloudit. Také sv. Pavel měl jiný úkol než rozmýšlet o tom, proč
jeden uvěřil a druhý ne, dostává se však k velkolepému objevu,
řekli bychom analogii. Jako si člověk nevyvolil své lidství, nýbrž je
mu dáno, právě tak by nic nepořídil s tím, kdyby si vyvolil a chtěl
pro sebe víru. Sv. Pavel přece ví, že cesta k tomuto vyvolení jak
sám zažil, vede úplně jiným směrem. Ten, kdo se odevzdá Bohu,
sv. Pavel tomu říká, kdo uvěří, ten se stává vyvoleným k dalšímu
pokroku na cestě do věčnosti. Sv. Pavel to pochopil lépe než
kdokoliv jiný, protože sám nikdy nepomýšlel na to, aby následoval
Krista, nýbrž se mu naopak protivil, ale byl Kristem u Damašku
přemožen. Není divu, že tato významná zkušenost potom určila
celý jeho způsob myšlení. Nepotřeboval se vůbec zamýšlet nad
tím, jakým způsobem se může někdo dopracovat a kdokoliv

dopracovat, oné milosti, která se mu možná jevila jako velmi
tajemný výběr, ačkoliv já sám jsem přesvědčen, že se mu nijak
tajemně tento výběr nejevil, a mohl bych to dokázat z jiných
Pavlových výroků. Nečiním to jen proto, že sem tento výklad
nepatří, znamenal by odbočení od tématu. Stačí jen říci, že si byl
stejně dobře vědom jako Ježíš, nejmocnějšího, všechny brány
otevírajícího prostředku, lásky, prostředku, který v sobě obsahuje
právě správné užití pasivní stránky vůle - odevzdání se
milovanému; jinak by byl nenapsal ony slavné věty o lásce (I. Kor.
XIII, 1-13):
"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl
lásky, jsem jen zvučící kov a hlaholící zvon. A kdybych měl dar
proroctví a věděl všechna tajemství a měl všechno poznání a
kdybych měl všechnu víru, takže bych hory přenášel, ale lásku
neměl, nejsem nic. A kdybych rozdal všechen svůj majetek na
pokrmy chudým a vydal své tělo ke spálení, ale neměl lásky, není
mi to k ničemu. Láska je trpělivá, dobrotivá je láska, nezávidí,
láska se neholedbá, nenadýmá se, nejedná nevhodně, nehledá
svého prospěchu, neroztrpčuje se, nepřipočítává zlo, neraduje se
z křivdy, raduje se však s pravdou. Všechno omlouvá, všemu věří,
všeho se naděje, všechno vydrží. Láska nikdy nepadá. Ať jsou to
proroctví, pominou; ať jsou to jazyky, přestanou; ať je to poznání,
pomine. Vždyť jen částečně poznáváme a částečně prorokujeme.
Ale až přijde to dokonalé, zmizí, co je částečné. Když jsem byl
dítě, mluvil jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Ale když jsem
se stal mužem, odložil jsem, co bylo dětinné. Nyní zajisté vidíme v
zrcadle, v záhadě, ale jednou tváří v tvář. Nyní poznáváme
částečně, ale jednou poznáme tím způsobem, jakým jsem též
poznán. Teď však trvá víra, naděje, láska, tyto tři, ale největší z
nich je láska."
Nechť si tyto řádky čte hlavně ten, kdo si myslí, že vystačí s
vírou a že jen skrze ni může být spasen. My zase si zvlášť vážíme
zmínky o pasivním užití vůle, neboť lásku pouhými činy sv. Pavel
považuje za nedostačující. Vždyť praví: "... a kdybych rozdal
všechen svůj majetek na pokrmy chudým a vydal své tělo ke
spálení, ale neměl lásky, není mi to k ničemu". Nevím, jak se
oficiálně vysvětluje tato pasáž, ale myslím si, že se nevykládá,
protože tento výrok vypadá jako chybně přetlumočený. Vždyť jsou
tu předloženy dva největší činy lásky. Nejde-li o chybný překlad,
ani o Pavlův omyl, pak je možné jen jedno vysvětlení, že totiž v
celé citované pasáži, a nejen v tomto výroku, co Pavel mluvil o
stavu lásky, ze kterého vyplývají jako následek činy lásky. Pak ani
největší skutek lásky není ničím proti stavu, ze kterého mohl

vyplynout, ale nemusel. Zde platí více než jindy, že dělají-li dva
totéž, není to totéž. Popíši stav lásky, jejž sv. Pavel dobře znal a z
něho prováděl skutky lásky. Věděl, že dokud tento stav lásky
neznal, nevěděl, koho jak má milovat. Pronásledoval např.
křesťany, kteří přece byli hodni jeho lásky. A toto pronásledování
prováděl z lásky k čistotě starozákonního učení, jak je chápal.
Když se mu zjevil Ježíš Kristus před Damaškem, zůstal v něm i
nadále živ, jak sv. Pavel přiznává. Obdobně i ten, kdo v sobě
najde chrám Boží, naučí se z něho nebo aspoň za pomoci něho
přistupovat ke všem činům, tedy i k činům lásky. Takové činy
nesou potom punc věčnosti tak, jako tomu bylo u sv. Pavla po jeho
obrácení (nikoliv už prvním). V tom smyslu i nepatrný skutek lásky
má větší cenu, než velké skutky, které nesou jen punc lidské
osobnosti. Bez tohoto opačného přístupu k lásce nelze vůbec
doufat, že by vůbec např. mohl někdo milovat nepřátele. Brání mu
v tom měřítko lidské osobnosti. Kdybychom to chtěli vyjádřit
šprýmovně, řekli bychom, že člověk by nesvítil stejnou měrou
svým sluncem na zlé jako na dobré.
Mluví-li sv. Pavel o životě Krista v něm, není to pouze obraz, nýbrž skutečnost, právě tak jako když mluví o vnitřním chrámu. Jen místo, ať je označeno kdekoliv, neznamená místo, nýbrž
stav, při němž "uvnitř" znamená, že jím disponuje určitý člověk
zvláštním způsobem jakoby pro sebe. Jemu totiž z tohoto chrámu
svítí světlo (zase jen symbol), které neuhasíná. Než se rozsvítilo,
jediným světlem mu byl rozum, ale nyní se tímto světlem stává
nový, věčný střed, jejž sv. Pavel nazývá Kristem. Toto světlo osvěcuje jak jeho rozum, tak i jeho city a celou jeho vůli. Jestliže si
chce člověk zachovat toto světlo, musí činit jen jediné: stále se
zmenšovat, tj. stále více se jím řídit, stále více se vystavovat jeho
vlivu, stále více jej poslouchat. To je správné užití pasivní vůle na
tomto stupni vývoje, o němž sv. Pavel mluví, když káže o stavu
lásky, nebo když praví, že již nežije on, ale žije v něm Kristus.
Sv. Pavlu však není známo z vlastní zkušenosti, jak zákonitě
vzniká tento stav pasivní vůle, protože sám jeho vznik zažil náhlým přechodem u Damašku, přesněji po Damašku, a ti, které pokřtil, měli ještě hodně daleko do tohoto stavu, zažili jen přechodně
tento stav, takže věděli, že jsou chrámem Božím, ale sv. Pavel jim
musel ve svých kázáních a dopisech stále připomínat, že tento
fakt má povahu přechodu do věčného života, přechodu, který
jednou nabude trvalé povahy, takže vlastně nebudou považovat
fyzickou smrt za smrt jako ostatní lidé. Proto se ptá vítězně:
"Smrti, kde je tvůj osten?"

Sv. Pavel žil s těmi, které pokřtil, příliš krátce, než aby se
dočkal i u nich onoho rozvoje tohoto stavu, ve kterém se už člověk
nepotřebuje snažit přetéci do věčnosti, neboť věčnost naopak za
okolností správného pasivního užití vůle, přetéká do něho, čímž
on se neustále zmenšuje. Toto zmenšování má kromě jiného za
následek i to, že je schopen stále větších, osvícenějších a
významnějších činů, neboť je nedělá z pozice oddělenosti od
Boha, nýbrž z pozice stále těsnější spolupráce s Bohem.
Od sv. Pavla nesmíme chtít jen jediné, aby nám líčil, jak se
lze dopracovat tohoto trvalého spojení jinak, než onou záhadnou
volbou milosti boží, jíž byl svědkem před Damaškem a jíž byl
svědkem při seslání Ducha svatého před křtem jinověrců. Sv.
Pavel naopak hledá argumenty pro všechny, kteří se diví, že
nedosahují tohoto spojení, ba vyvolení, a popisuje je v citátech
zde uvedených. Nic nepřidává, nic neodebírá faktům, jež cituje ze
Starého zákona, ale vidí jen následky, nikoli příčiny, neboť ty
nejsou v Bibli zachyceny, nejsou jasně patrny ani z jeho života.
Sám pisatel Starého zákona vkládá do úst Božích slova:
"Smilovávám se, nad kým se chci smilovat", a velký sv. Augustin,
který zažil obrácení obdobným způsobem jako sv. Pavel, navrhuje
nepřemýšlet o této záhadě. Jenže my máme k dispozici celou
symboliku Ježíšova života před sesláním Ducha svatého na
apoštoly, a tuto symboliku máme dnes rozluštěnu, takže víme, že
je sice pravda, že se Bůh smilovává, nad kým se chce smilovat,
ale my víme, proč se chce nad někým smilovat nad jiným nikoliv.
Bylo by chybné říci, že nad někým se nemůže smilovat, ale je
dosti přesně řečeno, praví-li se, že někdo mu k tomu nepřipravuje
v sobě příhodné prostředí. Sv. Pavel se snaží všemožně o to, aby
lidé toto prostředí v sobě vytvořili, především ctnostným životem,
službou jeden druhému atd., ale zároveň vidí, že toto aktivní užití
vůle nevede u každého k oné milosti, jejíhož působení v sobě je
svědkem. Působení této milosti se mu zdá nevyzpytatelné. Není
divu, neboť v jeho dobách byl Ježíš Kristus ještě příliš nově
zrozenou historickou osobností. Nikdo z apoštolů neměl odstup od
historie, kterou sami zažívali, a proto nemohli postihnout její
kvintesenci, její návodnost. Prohlašovali něco, co mohlo být v tom
krátkém období, těsně po smrti Ježíšově, chápáno jako blížící se
konec světa, ale co my už musíme chápat jako konec
pomíjejícnosti v člověku. V tomto smyslu čas pracuje pro nás.
Ježíše Krista bude zapotřebí chápat stále nově, lépe a dokonaleji,
podle měnícího se východiska, zcela v duchu jednání Ježíše, že si
šel pro každého tam, kde "záhadným způsobem" připravený
člověk byl. My se dnes nemusíme spokojit s rámcovou Pavlovou
radou, že se máme ustavičně zmenšovat, aby v nás mohl růst

Kristus, nebo že stále více má převažovat pasivní vůle nad aktivní.
My dnes poznáváme v ději Ježíšova života podrobnější podmínky
tohoto procesu, a hlavně "záhada výběru milosti" padá, jak
předvídal Ježíš Kristus (viz motto tohoto spisu). Víme přece se sv.
Pavlem, že čin, spravedlnost, zkrátka aktivní použití vůle k
navození vnitřního vedení do věčnosti, nestačí, nýbrž že musí
narůstat pasivní užití vůle, čili, jak říká sv. Pavel, musíme se
zmenšovat. Jak jen se zmenšil Ježíš, když se ocitl před křížem a
pak i na něm, to jsou nesmírně cenné poučky!
Ježíš dává po celý svůj život na zemi najevo, že není nucen
učinit nic z toho, co podstupoval, nýbrž že všechno činí dobrovolně. K čemu byl Šavel před Damaškem donucen, to Ježíš dělá
dobrovolně a k tomuto dobrovolnému následování nás má. Slibuje
za to nikoliv nějakou výjimečnou tajemným způsobem udělovanou
milost, nýbrž při nejmenším občerstvení a pak život věčný všem,
kdo stejně dobrovolně ho budou následovat, jako On dobrovolně
plnil vůli Otcovu. Přišel naplnit Starý zákon, ne ho doslova
přenášet dál. To bylo vidět při všem jeho počínání. Obdobně si
počínal sv. Pavel. Vybral z přílišné a i na tehdejší dobu již
neúnosné mojžíšovské stylizace života opravdu jen to, co člověka
nebrzdilo v rozběhu. Přesto se však musel nějakým způsobem
vyrovnat se svým, řekl bych akademickým židovským vzděláním.
Nemohl zavrhnout jen tak beze všeho výroky Starého zákona,
které jsme citovali, protože novou víru kázal i Židům, před nimi
musel být jako Žid, jak sám praví, chtěl-li je získat. Uměl si jít,
podobně jako Ježíš, pro každého tam, kde dotyčný byl. A to nás
nesmí mýlit ani u něho ani u Ježíše. Až do konce jediný vzorem
mu zůstává Ježíš Kristus, a podobně tomu má být i s námi,
ostatními následovníky Krista. I nejskvělejší interpretace Ježíšovy
cesty, a to platí i o nepatrném pokusu, který zde předkládám, mají
nám být jen doplňkem, pomůckou ke snazšímu vysvětlení našeho
vzoru Ježíše Krista.
Kdyby kdokoliv sebedokonaleji napodoboval Krista, vždycky
by vnesl do svého následování hodně ze své individuality, a tím by
především pro sebe a pak pro podobně založené lidi usnadnil cestu, ale nikdy by nebyl ve všem příkladem tak, jak jím byl Ježíš.
Jeho život je dokonale stylizován jako univerzálně platný symbol
naší vlastní cesty. Nikdy se nám nepodaří napodobit jej celý,
přestože se o to máme snažit. Protože však Ježíš byl poslem
dobré vůle, máme-li ji, jsme hodnoceni především za ni.
Ježíš o sobě prohlásil, že nepřišel Starý zákon rušit, nýbrž
naplnit. Vykládáme si v celé knize o tom, jak jej naplnil, ale přece
jen některý rys tohoto naplnění bývá méně chápán než ostatní.

Starým zákonem byl člověk vychováván k přísné kázni, k tak
podrobné stylizaci života, že dnes by jí ani jeden člověk nebyl
schopen. Bylo to nutné také proto, že malý národ židovský byl
předurčen k tomu, aby ze sebe zrodil Spasitele. Aby se něco
takového mohlo stát, k tomu je zapotřebí soustředěného úsilí, pro
které nemohl mít celý národ uvědomělé pochopení. Vždycky se
vyskytli lidé, kteří nevěřili slovům proroků, zvláště když přípravy na
příchod Mesiáše trvaly celá staletí a nikdo z proroků nedokázal
říci, kdy Spasitel přijde. Všichni znali jen různé jeho znaky, a ty ve
své touze viděli všude kolem sebe, jako by už už přicházel. V tom
se mýlili jeden za druhým. Pouze zcela nepatrná prorokyně Anna
se toho dne dočkala. Všichni velcí proroci zemřeli bez splnění
svých snů. Avšak celé toto období očekávání je předobrazem
toho, co má dělat každý z nás a čeho je svědkem každý z nás,
dokud ho nepotká ta velká milost, že se v něm narodí Ježíš, pak
roste atd. Takový čekatel má dojem, že je krutě trestán za
všechny své přestupky a že trpí i za své předky, kteří se něčím
provinili. Zcela podle výroku Hospodinova v Exodu XX, 5:
"...Neboť já jsem Pán, Bůh váš, Bůh silný a žárlivý, který mstí
nepravosti otců na dětech až do třetího a až do čtvrtého pokolení".
Jak tomu rozumět? Pohleďme na zvířata a porozumíme.
Jaká krutost panuje v přírodě! Silnější beztrestně pobíjí slabšího a
nemá za to hřích, neproviňuje se. Nesčetná pokolení zvířat nesou
všechny znaky svých předků, nijak se od nich neliší, nebo jen
nepatrně, vlivem změněného prostředí, v němž žijí. Možno říci, že
trpí za způsob života svých předků. Člověk však může a má právo
zdvihnout hlavu ze svého stavu pomíjejícnosti a strohého
následování předků. Učiní-li to tak, že očekává narození Krista v
sobě, začne být svědkem toho, co řekl Hospodin v Exodu. Je
trestán za všechno, co učinil on sám, ba i jeho předkové proti
tomuto rozhodnutí. Řekli jsme si, že má tendenci lehce si
vysvětlovat toto, někdy okamžité trestání za přestupky, tím, že mu
jeho viny nemají stát v cestě.
Také se mu může jevit Bůh jako žárlivý strážce slibu, jejž
člověk dal. Všechny tyto výklady jsou povrchní, byly dostačující
pro starozákonního člověka. Pravým důvodem trestů je
nastoupivší nerovnováha mezi touhou (myšlením) a skutky. Každý
nerovnovážný zjev se projevuje zevně jako trest .V tom smyslu je
Bůh žárlivý a mstivý. Čím více se lidský způsob života podobá
zvířecímu, že totiž je řízen převážně pudem sebezáchovy a
pudem udržování rodu a vším, co s nimi souvisí, tím více v něm
vládnou pouze přírodní zákony a milost jen v tom smyslu, že pudy

jsou spojeny s instinkty, které poskytují určitou míru bezpečnosti a
také beztrestnosti.
Jenže člověk-zvíře nežije už v onom přírodním prostředí a
poměrech, v nichž nebyla příležitost se přejídat, přepíjet a
nadužívat darů přírody. Proto např. co chvíli staří Židé přecházeli k
orgiím okolních národů, za které byli trestáni. Takové orgie ve
velkém jsme si předvedli v trochu jiném, ale hroznějším pojetí ve
XX. století ve světových válkách. Kdybychom nechali o nich psát
starozákonního pisatele, viděl by v tom vzájemném masakru lidí
jednak mstu Boží za nezřízený život, jednak žárlivé bdění Boží
nad tím, aby se lidé Jeho záměrům příliš nevzdalovali, nýbrž byli
donuceni činit pokání.
S Ježíšem nastupuje aspoň v oblasti Evropy jiná, vyšší, neboť dobrovolná fáze vedení ke věčnosti, jak víme, ve svých účincích velmi nesměle. 2000 let po Kristu stále ještě žijeme na přelomu mezi Starým a Novým zákonem, mezi zákonem přírodní
"msty" a nadpřirozené milosti, budeme-li se se sv. Pavlem
vyjadřovat termíny Starého zákona i o zákonu Novém. Kdybychom
se přestali vyjadřovat starozákonním symbolismem a přetlumočili
jej symbolismem Ježíšova života, došli bychom k jednoznačnému
názoru, že Ježíšův život je návod pro všechny lidi dobré vůle k
přechodu z časného do věčného života.
Vcelku se dá o cestě do věčnosti říci, že je to jho, do kterého
se člověk musí po dobrém zapřáhnout, chce-li vstoupit do vědomě
žitého věčného života, a toto jho Ježíš představuje jako zdolání
úkolu, který stojí tak jako tak před celým lidstvem, tj. k vývoji
dosavadnímu, k dosavadnímu dosaženému vývojovému stupni
přidat další stupeň, už poslední na cestě z mrtvé hmoty do věčného života, to vědomí, jež si propůjčilo dočasný stánek, živé lidské
tělo, převést do věčné individuality, jež už nebude potřebovat
pomíjejícího těla ke své existenci. Tato věčná individualita se dá
nazvat svědkem existence, lásky a poznání Božího. Ježíš ji
nazývá příbytkem v království nebeském. Jakmile do tohoto příbytku vstoupíme třeba na okamžik, poznáváme, že jsme odjakživa,
od věčnosti, a že se do ní jen vracíme s odnoží vědomí, které se
dočasně ztotožnilo s pomíjejícím tělem. Pak ovšem život, který
jsme žili v přechodném ztotožnění s tělem, budeme s Ježíšem
považovat za něco podobného smrti, oproti zdroji života, ze
kterého ta pomíjející chvíle existence byla čerpána.
Řekli jsme si, že celá tato Cesta za věčností se skládá z
celé série rozhodnutí, která je nutno provést, uskutečnit, čili jsou to
sliby, jež nutno splnit, má-li se postoupit dále. Tyto sliby mají

oboustrannou povahu. Neslibuje jen člověk, nýbrž slibuje i Bůh.
Obojí známe ze Starého i Nového zákona.
První oboustranný slib má vždycky podobu zaslíbení užijme zatím historických symbolů - Hospodin slibuje, že se z
židovského národa narodí Mesiáš, bude-li tento národ žít podle
dispozic, jež mu Hospodin dal.
Nepovažujme život jednotlivce, oddělený od života druhu, tj.
ostatních lidí, běžným způsobem od národa, v němž člověk se
narodil, a od doby, ve které přišel na svět. Tou dobou zase míním
generační vývoj, nejen situaci při zrození a po něm. Ježíš tuto
závislost jasně dokazoval výroky o Jeruzalému, o židovském
národu atd. Mohli bychom mluvit o závislosti situace jednotlivcovy
na situaci kolektivu, společnosti, ve které žije. Čím méně je jednotlivec pokročilý na Cestě, tím je více závislý na kolektivu, a čím
více postoupí, tím se zvyšuje jeho vliv na kolektiv, i když to třeba
nezasvěcený pozorovatel ani nemůže pozorovat. Vizte vliv
Ježíšovy smrti a židovský národ, vliv Ježíšova vystoupení na celý
běh světových událostí.
Většina lidí se nachází ve stadiu čekání na zrod Mesiáše.
Nezáleží přitom, zda o tom vědí, nebo zda si takové zrození přejí
či nikoliv. Napovídá to situace dnešního lidstva, která je obdobná
(nikoliv stejná) se situací židovského národa před narozením
Ježíše. Situace se rychle mění tak, aby příště mohl Spasitel přijít
nikoli především pro jeden národ a skrze něj pro celý svět, nýbrž
především pro celý svět a skrze něj pro každý národ a pro
každého jednotlivce. Na Spasitele tohoto druhu si v poslední době
hraje komunismus, před ním kapitalistický imperialismus a mnozí
drobnější. Jsou to předehry, z nichž se dá aspoň mnoho pochopit
z budoucí historie lidstva.
Vraťme se však k jednotlivci. Jeho vývoj může předběhnout
vývoj společnosti, ale musí z něho organicky vyjít, jinak je nezdravý a končí debaklem. Znalost východiska je tedy velmi důležitá, je součástí poznání sebe samého. Bez určité míry tohoto sebepoznání v nejširším slova smyslu nelze. Toto sebepoznání v tomto
smyslu má pak mít praktické důsledky, které Ježíš vyjádřil lapidárními slovy: "Buďte prostí jako holubice a lstní jako hadové".
Ježíš ukazoval, jak na jedné straně má být člověk jako dítě, obdoba prostoty holubice, a na druhé straně opatrný jako had, protože kdyby nebyl vnitřně prostý, nedospěl by k závratné jednoduchosti konečného poznání a lásky, a kdyby nebyl opatrný, jevil
by se lidem jako výstřední nebo dokonce nebezpečný, ohrožující
jejich způsob myšlení a jednání. Lidé by v něm mohli nakonec vi-

dět svého nepřítele a odsoudit ho. Odsouzení Ježíšovo bylo toho
symbolem. On ovšem nemohl o svém poslání mlčet, protože
daleko přesahovalo rámec vývoje jednotlivce. Ježíš sice řekl: "Kdo
mne vyzná před lidmi, toho i já vyznám před Otcem nebeským",
ale neřekl jen to. V tomto výroku, jako v kterémkoli jeho jiném
výroku, odděleném od ostatních jeho pouček, nemůžeme
spatřovat správné následování Krista. Než člověk poznal, kdy má
před lidmi vyznat a jak má vyznat Krista, aby lidem více neuškodil
než prospěl, musí projít celou vývojovou periodou, kterou naznačil
Ježíš od svého narození, kdy se skrýval před Herodem, přes
učitelský úřad, kdy často unikl zprostředku těch, kteří ho chtěli
kamenovat nebo korunovat na krále, až po kříž a zmrtvýchvstání.
Forma, kterou vyznával svého Otce, byla vždycky jiná a měla
společný znak jen jeden, že se napřed snažil o splnění vůle
Otcovy (odtud jeho výrok: "Musím být v tom, co je mého Otce"),
později jako učitel ji činil, ale nikoliv ještě samozřejmě (viz jeho
výrok v zahradě Getsemanské: "Otče, odejmi ode mne tento
kalich, je-li to tvá vůle", nebo na kříži: "Bože, proč jsi mne
opustil?"), a teprve po zmrtvýchvstání mohl vyznávat Otce
nepokrytě, při čemž nutno podotknout, že však jeho vyznávání
(seslání Ducha sv.) bylo tak vznešené povahy, že ti, jimž nebylo
určeno, je ani nepostřehli. Obdobný rámec bychom si mohli ukázat
u každého Ježíšova výroku. Pokud bychom však nebyli dosti
vyspělí vlastním vývojem, začala by se naše cesta vyznačovat
samými kompromisy, velkým opatrnictvím, přestala by mít podobu
prostoty dítěte nebo holubice.
Proto si zde ukazujeme následování Krista jen v hrubých
obecných rysech, které si každý musí dokreslit podle svého
osobního východiska a podle stupně svého poznání. Byl by to
prohřešek proti duchu Ježíšova učení, kdyby se dával obecně
platný podrobný návod. Každý se musí chopit svých individuálních
možností a nesmí mu v tom být bráněno podrobným návodem,
vydávaným za obecně platný. Odtud ta velkorysost Ježíšova vůči
Petru, Tomášovi a Jidášovi. Jestliže slovní podobenství Ježíšova
mohou být na různých stupních vývoje vysvětlena s užitkem pro
ten který stupeň a pro každý z nich, pak podobenství celého
Ježíšova života skýtají širokou paletu možností užití v rámci
jediného stupně, jaksi v horizontálním užití, na rozdíl od
vertikálního užití slovních podobenství, ještě s tím, že nižší stupeň
má své jasné obdoby ve vyšším, takže, jak pravil Ježíš, "osvědčí-li
se někdo v malém, osvědčí se i ve velkém". Ovšem, dokáže-li
aplikovat zkušenosti z nižšího stupně na vyšším.

Jakým podivným prohřeškem proti duchu Ježíšova učení se
stává podrobný předpis něčeho, co rámcově je zcela správné,
nám ukazuje už vyprávění o Židech a jejich prohřešcích ve Starém
zákoně a pak ze svědectví, které o nich podává Nový zákon. Lidé
se domnívali, že mohou být ospravedlněni, tj. spaseni jen svými
skutky, pro které měli podrobný předpis. Sv. Pavel správně říká,
že to není možné, Ježíš ukazuje na příkladu farizeů, kteří podle
litery ctili starozákonní předpis, že duch Starého zákona jim zcela
unikal. Obdobně je tomu dodnes. Považuje se za nejlepší přípravu
ke zrození Krista v sobě vést ctnostný život. Je to v podstatě
obdoba předpisů pro stylizaci života, jaká se projevovala v nařízeních a zákazech Starého zákona, dokonce se organicky na těchto
předpisech staví (Desatero přikázání atd.). Správně však přišli ti
nejduchaplnější theologové na to, že i nejctnostnější život jen
disponuje pro zrození Krista v člověku, tedy k mystickému životu,
jak tomu říkají, ale nejctnostnější život nemusí způsobit ono
mystické tajuplné spojení s Kristem. Proč? Není v tom žádné
tajemství, ani zvláštní, nevyzpytatelný způsob výběru milosti Boží,
jak se domníval sv. Pavel a po něm všichni, začínajíc sv.
Augustinem. My už jsme, doufám, z minulého výkladu pochopili,
že následování Krista ctností, a to kteroukoliv, třeba do hrdinnosti
přivedenou, není úplné následování Krista. Řekl přece: "Nechci
oběti, ale lásku". Ukázali jsme si na příkladu sv. Petra, sv. Terezie
z Avily, že jejich ctnosti nestačily, aby je převedly přes Kristův kříž.
Podívejme se ještě, v čem se má člověk osvědčit a
sledujme podobnost ve známém příkladu Abrahamově. Byl
vybídnut Hospodinem, aby mu obětoval svého prvorozeného syna
Izáka. Když Abraham chtěl poslušně vztáhnout ruku na Izáka,
zastavil mu ji, jako by mu říkal: "Chtěl jsem přece, aby ses
osvědčil v lásce a ne v obětech". Výsledek byl, že se Abraham stal
pravým duchovním, nejen tělesným otcem Židů, obecně všech
povolaných k vyvolení. A zase nejde jen o lásku prokazovanou
city, nýbrž vždycky skutky. Panna Maria se z lásky k Bohu zřekla
normálního soužití, právě tak jako učedníci, když opustili své
rodiny, aby šli za Ježíšem, a jako se dal Ježíš ukřižovat. Kdyby se
byl Petr nepřesvědčil o tom, že jeho cit lásky a samotná jeho víra
jsou nedostačující, nebyl by se dočkal seslání Ducha svatého.
Čím dříve se dovíme, že ctnosti opravdu jen disponují, ale
nedostačují k převedení na druhý břeh, tím lépe.
Jaký byl údiv farizeů, když se Ježíš ujal lehké ženy, Maří
Magdaleny. My už umíme číst symboliku tohoto děje. Cožpak
zlem, které Maří páchala, se disponovala k Ježíšově milosti? Jen
nepřímo, právě tak jako ctností se připravujeme přímo k nalezení

Ježíše v nás. Přesto se může stát, že se zlem připravíme
dokonaleji než ctností, a to v tom případě, když např. dodržováním
předpisů o ctnostech a zákazů hříchů jsme tak zaměstnaní, že
všechnu svou pozornost obrátíme na ctnostný život a
zapomeneme na cíl, pro nějž se ctnosti provádí. Pak zaměníme
prostředek za cíl a ocitneme se na scestí, přestaneme jít Cestou,
kterou naznačil Ježíš. Kdežto znechutí-li se nám zlo, které jsme
dosud páchali, a učiníme opravdové předsevzetí odvrátit se od
něho a přiklonit se k Bohu, pak celou svou bytostí se vrháme do
náruče Boží. Protože naopak ctnost můžeme mít nakonec raději
než věčnost, než Boha, můžeme se jí ozdobit, namísto abychom
se pomocí ní obětovali Bohu, zaměnili jsme předmět lásky.
Jak se neomylně a bezpečně disponovali Ježíšovi učedníci,
po nich Maří Magdalena, bohatý Zacheus a další k onomu ničím
tajemným neomezovanému proudu stále vyšších milostí? Tím, že
složili všechno, co měli, k nohám Ježíšovým, bez ohledu na to, co
to bylo, zda to bylo dobré či nikoliv. Ježíš například ukázal na
bohatství, že je největší překážkou na cestě do království Božího
("Snáze projde velbloud uchem jehly, nežli vejde bohatý do Božího
království") a stejně dobře se postavil proti cizoložství (viz dřívější
vysvětlení Ježíšova komentáře ke starozákonnímu "nezcizoložíš").
Protože však cizoložná žena se z lásky ke Kristu vzdala svého
způsobu života, který jí byl až do té doby tím nejcennějším co
měla; protože Zacheus se vzdal svého velkého bohatství z lásky
ke Kristu, mohli se stát a stali se oba učedníky Ježíšovými. Jděme
však dále: Protože sv. Petr se vzdal svých ctností, než že by je
nechtěl mít, ale že se mu jevily svou nepatrností jako překážka k
dalšímu následování Krista, vystavil se vlivu Ducha svatého.
Začněme však onou jinou připomínkou evangelia, podle níž
Panna Maria slibuje podvolit se vůli Boží a zrodit ze sebe syna
Božího. To je pravý motiv a pravá příčina všech milostí, kterých se
jí dostalo. Ani já si nedovedu představit, že bych byl dokázal učinit
třeba jen jediný krůček na cestě do věčnosti, kdybych byl zároveň
dobrovolně a zároveň slavnostně a s největší vážností a pevností
nezaslíbil celý svůj život Bohu. A mohu prohlásit nepokrytě, že
kdybych byl tento slib plnil lépe a důsledněji, byl bych došel
mnohem dále. Přesto však jsem zjistil jednu závažnou věc:
Ježíš zde na tomto světě zemřel na kříži, Ježíš zde na
tomto světě, nikoliv někde jinde, vstal z mrtvých. Jedině jeho smrt
na kříži byla pravou smrtí, neboť skrze ni vstoupil zde na světě do
věčného života. A my máme Ježíše následovat jak v jeho smrti,
tak i v jeho zmrtvýchvstání také jen zde na světě. Ubírali bychom
mnoho síly a důraznosti svým prostředkům, jimiž bychom se

ubírali do věčnosti, kdybychom ve všech i ve svém pomíjejícím
životě, životě především, nespatřovali oběti lásky, které
představují nás celé a kterými se my celí odevzdáváme Bohu ke
spálení a ke vzkříšení jako pták Fénix.
Ježíš neučil ničemu jinému než jak zde vnitřně dokonale
zemřít, abychom mohli už zde na světě vnitřně být živi na věky.
Ukázal také, že mu nešlo o prodlužování provizoria, jímž je
pomíjející život na tomto světě, nýbrž o jeho využití pro život
věčný.
V tomto smyslu je škoda každé, i sebemenší ctnosti,
pěstované pro ctnost, škoda zdraví, pěstovaného pro zdraví,
obecně škoda jakéhokoli bohatství, pěstovaného pro bohatství, a
to všude tam (jinde ne), kde člověk dospěl k poznání, že dočasný
život je mostem, nebo měl by být mostem do věčného života. Ten
most se přece skládá z jednotlivých kamenů, a má-li být úplný,
není jediného kamene, který by v něm mohl chybět, který by
nesloužil k jeho zklenutí a zpevnění. Nic, co máme k dispozici,
není zbytečné, i nepatrný peníz vdovy má větší váhu než velké
bohatství boháče, je-li dáván v pravém duchu lásky.
Tolik bylo třeba říci o ctnostech, které jsou základem cesty.
Něco obdobného platí i o dalších vkladech, o dalších zástupkách
člověka, dokud on se neumí odevzdat celý.
Myslím, že jste se mnou porozuměli tomu, čemu
neporozuměla většina farizeů. Ti si asi v duchu kladli otázku: "Co
ten Ježíš od nás vlastně chce?" A Ježíš jim odpověděl, že sice
mají klíč ke království nebeskému, sami však do něho nevstupují,
a jiným brání vstoupit.
Opravdu žádnou ctností, žádným precisním plněním
Zákona, ať Starého či Nového, člověk nevstoupí do království
Božího. Má sice klíč v ruce, neboť všechny ty předpisy nejsou
dány zbytečně nebo pro mučení lidí, ale nevstupuje, pokud plní
Zákon jen proto, aby jej plnil, aby měl klidné svědomí před
Zákonem, aby mohl sám sebe považovat za dobrého a
spravedlivého. Zákon jako všechno ostatní se musí stát
prostředkem k nástupu do věčného života.
Jeden ze zvídavějších farizeů, Nikodém, tajně navštívil Ježíše v noci a dostal od něho odpověď, ze které však Nikodém
nebyl příliš moudrý:
"Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže vidět království Boží."
(Jan III, 3).

Ježíš mu dále radí, aby mu uvěřil, to znamená, aby se svěřil
do jeho vedení. My si uvěření v Krista dodnes představujeme jen
jako vyznání víry slovy, uznání Ježíše a nikoliv jako následování.
Ježíš poučuje Nikodéma dále, že víra není jen akt uznání něčeho
za správné, nýbrž že je to závazek k následování ve všem, co
Ježíš ukázal, že je dobré a správné pro dosažení království Božího. Pak se stane člověku pochopitelné, co tehdy ještě Nikodém
nemohl pochopit, když se ptal: "Jak se může člověk narodit, když
je stařec? Což může podruhé vejít do matčina lůna a narodit se?"
(Jan III, 4). Ježíš mu jasně dává najevo, že nejde o tělesné narození: "Nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do
království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z
ducha, je duch." (Jan III, 5-6). Čili všechno, co se narodilo z těla,
má zůstat tělem, na tom se nemá nic měnit, to znamená, nemá
člověku jít o tělesnou nesmrtelnost. Má pochopit, že jeho tělesnost
je jen nositelem ducha, vědomí, jež dnes je zde v těle, ale může
být odváto smrtí, může však být odvedeno do vzkříšení ve
věčnosti. Proto Ježíš uklidňuje Nikodéma:
"Nediv se, že jsem ti řekl: Je třeba, abyste se znovu narodili." (Jan III, 7). Vždyť vědomí se v pravém smyslu rodilo v těle.
Víme přece, že po tělesném zrození prodělávalo obdobný proces
vývoje, jako zárodek v matčině těle. Obdobným způsobem se má
narodit v Bohu, ve věčnosti, také postupně a ne najednou, proto
Ježíš říká z vody a z ducha. On také napřed sestoupil do Jordánu,
kde se narodil jako živý Syn Boží a znovu se začal rodit na kříži z
Ducha, když jako Syn se začal cítit opuštěn Otcem a věnoval Mu
svého ducha. U vzoru Ježíšova je proces znovuzrození domyšlen
a ukázán skutky Ježíšovými do všech podrobností. Zvláště při
smrti na kříži a při všem, co jí předcházelo, Ježíš jasně ukázal, že
se člověk musí umět vzdát i toho, co mu bylo nejdražší a co mu
pomohlo hodně vysoko vystoupit. Překáží-li to v dalším vývoji,
hrozí-li mu záměna cíle za zbožštěný, zdokonalený prostředek.
Myslím, že je na čase učinit tento uzávěr. Ze symboliky dějin židovského národa, toužícího po Spasiteli, a z této touhy
ztělesněné Pannou Marií, se dá usoudit, že ctnosti, pokud jsou
používány jako projev lásky k Bohu nebo k bližnímu (symbolicky:
čistota Panny Marie obětovaná pro narození Ježíše), vedou k prvnímu důležitému znovuzrození, k narození Ježíše ve stáji v Betlémě, nesymbolicky: k povědomí, že je v nás věčný život, jemuž je
třeba sloužit.
Rozvoj ctností v tomto duchu je skvěle proveden v
Následování Krista Tomáše Kempenského a v mnoha jiných
spisech následovníků Kristových, především ve Fr. Saleském.

Rozvoj onoho stupně od narození Páně v Betlémě až po
křest v Jordánu je dobře vystižen co do požadavků, hlavně u
francouzských katolických myslitelů, počínajíc GarrigouLagrangem a končíc díly Teilharda de Chardina. Zvláště
posvěcení všedního života, přestože dogmata nesmí vykládat jako
katolický kněz, je dobře popsáno ve spisu Pierre Teilharda de
Chardina: Chuť žít (Vyšehrad 1970) a jinde u téhož autora. Tam
se poučíte o tom, co znamená "být v tom, co je mého Otce".
O vědomém plnění vůle Boží si netroufal otevřeně v Evropě
psát nikdo. Básnicky tuto fázi od Jordánu po kříž zpracoval Angelus Silesius (Scheffler) ve svém Poutníku cherubínském, spekulativně Mistr Eckhart a velmi pravděpodobně též sv. Jan z Kříže v
oné části svého díla, které asi kdysi propadlo censuře tak dokonale, že se s ním už asi neshledáme.
O tom, co se děje po kříži a po zmrtvýchvstání se nedá nic
psát z toho jednoduchého důvodu, že pro ty, kteří nevstoupili do
toho stavu, by to bylo nepochopitelné a pro ty, kteří tam vstoupili,
není třeba ani psaného ani slovního poučení. Tento stupeň lze
charakterizovat věčným, ničím nepřerušovaným dosahováním
věčné pravdy a věčného života. Je to opět Cesta, jejíž hlavní
povahou je činnost (symbol: přebývání s Kristem na pravici Boží),
neubírající se určitými drahami, nýbrž prýštící, vyzařující a proto
beztvará a bezpředmětná v tom smyslu, jak se vyjádřil Ježíš o
činnosti Ducha svatého, o němž nevíme odkud a kam vane.
Je to činnost nejúčinnější a nejintenzivnější, o jaké zde na
zemi si těžko dokážeme udělat vůbec nějakou představu. Tento
pravý stav nebe je samozřejmě na míle vzdálen jakémukoli místu,
času a všem jiným omezením. Vědomí, které prošlo vývojovou
fází vesmíru, v něm však zůstává svědkem, dalo by se říci
nečinnosti Boží na straně jedné a směrované činnosti všeho, co je
omezeno časem a prostorem. Toto svědecké vědomí, ve své
pozemské nejvyšší fázi vědomí lidské, už během osvobozovacího
procesu, který v něm probíhá, následuje-li člověk Krista, stává se
stále více svobodným svědkem všeho pomíjejícího, tedy i tzv.
vlastního lidského života, začne se stále více ztotožňovat s
univerzálním vědomím, s nímž má potom přebývat na pravici Boží.
Dá se mluvit o narůstající vnitřní svobodě, která se dá snadno
vystopovat v Ježíšově životě na zemi. Tento vývoj má napřed
povahu zdánlivé nesvobody, o níž se Ježíš vyjádřil ve svých
dvanácti letech, že musí být v tom, co je jeho Otce. Nesvoboda je
jen v tom, že se člověk chce naučit a učí se milovat Boha
nadevše, prostředky, o nichž byla řeč. Jakmile dosáhne tohoto
stupně lásky, dostaví se nevyhnutelně poznání ze křtu v Jordánu

("Tento je syn můj milý, v němž se mi zalíbilo"). Pak nastává velké
tříbení, v němž se rozhoduje, zda člověk bude poslouchat sebe
nebo Boha (pokušení Ježíše Satanem na poušti). Rozhodne-li se
člověk pro úplnou, dobrovolnou poslušnost Bohu, uvolní pro další
vývoj velkou tvůrčí sílu Boží, symbolizovanou zázraky od Jordánu
po kříž. V životě před Jordánem se jevilo počínání Ježíšovo jako
poddanost, potom se jeví jako zázračná moc a vyšší režie. Obojí
názor nevystihuje důvody pro takové počínání. V první fázi Ježíš
učil sebe, člověka, milovat Otce, v druhé fázi On Ježíš, už milující
Otce nadevše a přitom pořád též Syn člověka svou tělesnou
podstatou, učí lidi milovat Otce, a v třetí fázi (seslání Ducha
svatého) navozuje svůj stav spojení s Otcem, pomocí Ducha
svatého u lidí, napřed u svých učedníků a prostřednictvím nich a
Ducha dále.
Svým vstoupením zde na světě Ježíš jedinečným
způsobem, snad zatím jedině pro nás pochopitelným, ukázal na
nejvznešenější perspektivy lidstva prostřednictvím stále se
zvětšující trpnosti zvláštního druhu, totiž takové, že by ji každý
nepoučený a nezasvěcený pozorovatel musel považovat naopak
pouze za zvýšenou činnost. Tento úsudek by byl správný, kdyby
přitom onen pozorovatel neopomněl vidět onu narůstající
poslušnost a tím i trpnost vůči Otci, která měla za následek
Ježíšovu schopnost jednati účinněji než kterýkoli člověk. Zde se
nám nabízí hluboký pohled do budoucnosti člověka, která nastane
jen proto, že člověk bude ochotnější a schopnější následovat
Krista než dosud, ale že jako organický článek ve vývoji vesmíru
doroste do tohoto následování, napřed dokonce bez své vůle a
bez přímého přičinění, asi tak, jako dítě doroste v dospělého
člověka, aniž přímo vědomě podporuje svůj růst, jak po stránce
tělesné, tak i po stránce duševní. Dispozice, čas a používané
prostředky růstu mu samy k tomu pomohou. Člověk má dispozice
k tomu, aby se stal vědomě věčnou bytostí, a Ježíš ukazuje,
kterak se to může stát.
Připomenuli jsme si už, že i vzrůstající a zdokonalující se
technika lidského života přivádí každého pracujícího ke stále větší
míře prospěšnosti pro celek. Se stoupající produktivitou práce
člověk daleko více odvádí společnosti, než jak se zvětšuje jeho
příjem od společnosti, ani by většinu z toho co dělá pro
společnost, nemohl ve svém čistě osobním životě potřebovat, ať
už je zaměstnán třeba jako statistik, účetní nebo technik a dělník.
Učí se milovat bližního zatím tak, že si ani neuvědomuje, jaký
obrovský přínos pro celek znamená jeho práce a že svým
výsledkem je to také láska, ovšem neuvědomělá. Podobá se koni,

který si není vědom své velké tažné síly. Člověk zcela
nenáboženským způsobem spěje tam, kam spěli ti, kteří dle
podobenství o posledním soudu se ocitli na pravici Boží. Ani oni
nevěděli, že cokoliv učinili nejmenšímu z bratří Božích, rozuměj
lidem, Bohu učinili. Kůň si nikdy neuvědomí, že je silnější než
člověk, a proto, pokud to bude člověk chtít, ho bude stále
poslouchat. Ale člověk už dnes ví, že společnost lidí, dělba práce
atd. jsou více než individuální, jen pro sebe žitý život. Chybí jen
malý krůček, a bude vědět ještě více.
Se zvětšující se produktivitou jeho práce narůstá jeho trpnost vůči společnosti a není to trpnost ve smyslu nečinnosti, nýbrž
trpnost ve smyslu služby. Člověk pracuje s hřivnami, jež mu svěřila
společnost a právo za to žít, doufejme, že stále lépe, ale jinak
všechno, co s hřivnami podnikne, odevzdá zase společnosti. Kdo
rozkrádá majetek společnosti, s nímž má jen hospodařit a nikoliv
si jej přivlastňovat, je trestán vyvržením ze společnosti. Nebylo by
obtížné zjistit, že i v ostatním, co kázal Ježíš, okolnosti, rozvoj
společenských a výrobních sil, nutí člověka přinejmenším se
připravovat na přijetí učení typu Ježíše Krista. Zatím však,
mluvíme-li o Západu, včetně socialistických zemí, jedna část lidí
má předsudky náboženské (že až po smrti mohou přijít do nebe),
a proto se nesnaží o realizování Ježíšova učení už zde na zemi,
druhá část má předsudky atheistické, a proto jí jsou nepřístupny
Ježíšovy poučky o hluboké znalosti potřeb lidské duše, kterou
nechávají žíznit a strádat. V obou případech lze mluvit o vleklé
citové a intelektuální deprivaci (strádání) lidské duše, se kterou si
ani vědci, ani zastánci náboženských dogmat (předpojatostí)
nevědí rady a nedovedou ji odstranit.
Jsou tu však známky toho, že člověk čím dál tím více bude
chtít ke všemu světovému dění, ať myšlenkovému (politickému,
vědeckému, uměleckému) nebo skutkovému, přistupovat stále
odvážněji a bez předsudků, s otevřeným hledím, a stane se
stejným revolucionářem na myšlenkovém poli, jakým byl Ježíš,
který nezrušil, nýbrž naplnil Zákon, jehož duchu se v jeho době už
ani nerozumělo. Napadne mi, že jsme nikdo nerozuměli
vesmírným zákonitostem, v nichž žijeme, a že plníme jen to, k
čemu nás nutí okolnosti, zdánlivě stojící mimo nás. Z okolností se
nedá uniknout revoltou proti stávajícím poměrům, jak dobře
pochopil sv. Pavel, když radil neodporovat vrchnosti, nýbrž jen
poznáním vnitřních, pravých příčin toho, proč se to nebo ono děje,
a nastoupením vnitřní nápravy, abychom už nemuseli být
vychováváni zevním tlakem, nýbrž soustavným vyslýcháním
potřeb růstu, zkrátka navážeme-li organicky na biologický rozvoj

rozvíjením nadstavby pomíjivého života, jak nám ukázal Ježíš
Kristus.
V dobách před Kristem a dlouho po něm, až do začátku
vědecko-technické revoluce, byla nenávist jednoho k druhému,
dokonce boj jednoho národa proti druhému pouhou hrou
přírodních sil. Nyní však nenávist v jakékoli podobě se stává
nejdražším a nejnebezpečnějším přepychem, jaký si lidstvo může
dovolit. Dnes doporučení Ježíšovo "miluj bližního", na jehož
splnění Ježíš učinil závislým vstup do věčného života, se stává
životně důležitým příkazem, na jehož splnění závisí existence
zdravého lidského pokolení. Tak chtě nechtě buď dorosteme do
Ježíšových doporučení nebo nikoliv. Následky poneseme sami.
Okolnosti nás vychovávají. Lépe by však bylo, kdybychom se dali
po dobrém vychovat Kristem.
Ježíš učil své učedníky dělat zázraky, zřejmě velmi
jednoduchým způsobem. A tu je třeba ještě upozornit, že nás tím
poučil o jedné důležité věci. Člověk ve svém vývoji ještě před
zapřením Krista (viz Petr) a před sesláním Ducha svatého, se
může dostat ke schopnostem oživovat mrtvou hmotu. Jestliže
dnes létá do vesmíru a později vytvoří uměle živou hmotu atd.,
neměl by si myslet, že se ocitl na konci možného vývoje. Ještě mu
chybí ono obrácení Petrovo po jeho zapření Ježíše a pak osvícení
Duchem. Člověk totiž má při vědeckých a technických úspěších
někdy záchvaty pýchy. Zapomíná např., že jakákoli znalost o
hmotě ještě není celistvou znalostí člověka, totiž znalostí o jeho
nesmrtelné podstatě. Ježíš učí, že člověk se pořád nachází v
kleci, (kterou Ježíš nazývá smrtí) a že není živ, dokud se
nesjednotí s věčností.
Závěrem věnování
Tento spis jsem věnoval své nejmladší dceři Aničce. Tato
okolnost by neměla být neznáma čtenářům tohoto spisu.
Hned od narození prvního dítěte jsem začal psát pro ně
první spis, který jsem dopsal r. 1953. Syn Jan, jemuž byl spis
věnován, dodnes ani do něho nepohlédl. Pak jsem zaváhal s
dalšími věnováními. Až roku 1968 jsem napsal dceři Daniele
Umění žít. Dodnes do díla ani nepohlédla. Neudivuje mne, že též
Anička se bojí nahlédnout do toho, co jsem pro ní napsal.
Hlavním důvodem tohoto zdráhání všech tří není
nepochopení pro to, co píši. Všichni mají určitou základní
informaci. Hlavním důvodem odmítání je jejich obava, že by po

přečtení byli nepříjemně zavázáni k tomu, co pochopili. Hlavně pro
tyto obavy lidstvo buď nepřijímá Krista (mé děti nečiní výjimku),
nebo jen s velkými výhradami. Už roku 305 po Kristu (Arlés) učinili
křesťané oficiálně nejzávažnější výhradu proti učení Kristovu, že
se totiž budou smět napříště vraždit ve válkách. Zůstali potom
vůbec křesťany? Nebo jakými zůstali křesťany?
Další důvod odmítnutí této četby je ve mně. Nemám cokoliv
na tomto světě považovat za své, a děti musí pomáhat k mému
pochopení této skutečnosti všem svými drobnými silami, také
opozicí proti mým výchovným cílům. Zase jde o proces probíhající
v celé západní společnosti. Děti se prudčeji odcizují rodičům
vlivem naléhavosti okolností, než v dřívějších dobách. Avšak ty
okolnosti nejsou náhodné. Už Ježíš ukazoval, že přišel ke svým a
ti ho nepřijali. (Viz podobenství o pozvaných na svatbu). Měl
povinnost napřed promluvit tam, kde se narodil. Není beztrestně
dovoleno zříci se svého biologického údělu, naopak moudře jedná
jen ten, kdo z něho vychází a na něm staví (je jiné jednání v
dětství, v mládí, v dospělém věku, ve stáří, pláč s plačícími, radost
s radujícími se atd.).
Upozorňuji, že jinak žiji se svými dětmi ve shodě a
rozporům zabraňuji tím, že jim nevnucuji své názory, ani učení
Kristovo. Jsem jim vděčen jak za přijímání, tak za odmítání těchto
myšlenek. Myslím, že bychom okolnosti, jež nemůžeme změnit
vlastním působením, neměli považovat za nepřátelské nebo
nepříznivé síly, nýbrž za příležitost k pochopení, jakým způsobem
si zasluhujeme ty nebo ony poměry, a to za tím účelem, abychom
se podle pochopeného zařídili a tím umožnili svým bližním, aby
začali hrát jinou, lepší roli. Nikdo svou úlohu nehraje jen sám ze
své vůle. Jsme spojitými nádobami, jeden hrajeme pro druhého,
nikdo jen sám pro sebe, i když si mylně myslíme, že jednáme jen
pro sebe.
Protože jsem si byl téměř jist, že dcera zatím odmítne číst
tento spis, a přesto jsem v něm pokračoval, je ti jasné, milý
čtenáři, že mně šlo o věc velmi naléhavou: znovu vyložit učení
Ježíše Krista. Tento nový výklad, obohacený o zkušenosti těch,
kdo šli před námi a přihlížející k východisku, jímž je doba se svým
děním a všechny události, které nás mají poučovat, má být
výkladem, který nic z Krista neodmítá, nýbrž všemu se od něho
hledí naučit. Vykládat Krista s výhradami proti jeho učení se mně
dnes jeví jako nepoučenost a umíněnost vykladače. Byly doby,
kdy jsem měl plno výhrad proti Kristovu učení. Dnes už mně ze
všeho toho hloupého vzdoru zbylo jen těžké svědomí, že i to málo,
co jsem z Krista pochopil, ještě v nepatrnější míře uskutečňuji.

Vím-li však, že se prostě musím snažit učinit vše, co mohu, jsem
si jist, že žádná má nedokonalost lásku Kristovu nezmenší.
Daleko méně než o Cestě se dá říci o Pravdě (s velkým P) a
o Životě (s velkým Ž). Všimli jste si, jak Ježíš musel opisovat
Cestu (s velkým C) podobenstvími dvojího druhu, slovními a
podobenstvím děje svého vlastního pozemského života. Totéž činil s Pravdou a Životem. Naše pochopení všech tří složek bude
vždycky jen částečné. Dovolte mi podobenství: Jsme v situaci člověka, který projíždí nesmírně velkou zemí rychlíkem. Skládá si
celkový obraz o zemi z útržkovitých pohledů z okna vlaku. Jaké
může být celkové pochopení toho, co vidí? Je omezen dále
kapacitou své poznávací schopnosti. O tom krásně mluví sv.
Augustin. Kdyby se člověk snažil přelít moudrost a velikost Boží
do svého mozku, podobal by se dítěti, které na břehu moře se
snaží přelít moře do malého rybníčka a dělá to postupným
přeléváním pomocí malé nádoby. Ježíš se snažil zabránit tomuto
pošetilému počínání u svých učedníků. Sesláním Ducha svatého
ukázal na jedinou možnost, jak člověk může proniknout do Pravdy
a také do Života. Nemohl jsem učinit nic víc, než poskytnout
pohled po částkách, protože jsem mluvil k lidskému rozumu. A jsa
si vědom nedokonalosti takového počínání, ukazoval jsem podle
Ježíše Krista cestu k seslání Ducha svatého, tj. k bezčasovému
pochopení toho, co je bezčasové.
Tato cesta sice vrcholí v seslání Ducha svatého, což je
symbol začátku přímého pochopení, avšak nikoli postupného, jak
jsme na ně zvyklí při rozumovém chápání, nýbrž v určitých
kvantech, v nichž všechno, co v nich je obsaženo, je vzájemně
pospojováno. I na takovémto chápání je postupné to, že určité
kvantum není nikdy konečným kvantem, ale také nikdy postupným
skládáním jednotlivých poznatků dohromady. Je to nový způsob
chápání, jehož předstupněm je vnuknutí a intuice. Ježíš jednou
pochválil Petra za to, že mu určitou pravdu nezjevilo jeho tělo
(maso, jak se vyjádřil). To ovšem neznamená, že by člověk měl jít
za intuicí a vnuknutím. Má jít jen za Kristem a nikdy nezaměňovat
tento cíl ani za nejvznešenější dosažený mezistupeň. Vysvětlili
jsme si, že cílem je, řečeno symbolicky, "usednout s Kristem po
pravici Boha Otce". Následování Krista se nekončí, dokud se toto
neuskuteční, a to je dokonalý konec světa pro toho, kdo to
uskutečnil.
Knihu bych nerad končil jinak než Kristovým "POKOJ VÁM".
Je pravděpodobné, že jsem způsobil nepokoj ve všech,
kteří se zájmem hledali odpověď na své otázky o cestě, kterou se

chtějí dát. Co zde bylo řečeno, není poslední, co může být řečeno.
Nebylo by však správné chtít nabýt klidu svědomí tím způsobem,
že je možno si říci: "Všemu jsem porozuměl".
Klid může přinést každému hledajícímu jen vědomí, že učinil
(nikoliv jen pochopil) všechno, co vzhledem ke svému pochopení
mohl učinit. Na každém stupni cesty je nutno následovat Krista
komplexně. Nezáleží jen na tom, kolik člověk pochopil z toho, v
čem má Krista následovat, nýbrž na tom, zda míru svého
pochopení přenáší do osobního uskutečnění. Sv. Petr si myslel,
že by šel za Ježíšem do žaláře i na smrt - a mýlil se. Promiňte mi,
že jsem se stále vracel ke stěžejním poučkám děje Ježíšova
života a ukazoval je v novém světle. Na každém stupni tatáž
poučka se nám tak nově jeví. Ježíš nemá za zlé Petrovi, že se
mýlil, naopak, vedl ho dál. Petr splňoval podmínky komplexního
následování Krista, které začíná někde tam, kde se hospodaří jen
s několika málo hřivnami, o nichž jsme přesvědčeni, že nejsou
naše, a končí lidsky tam, kde člověk je ochoten vložit celý svůj
život do rukou Kristových. A Ježíš ukázal, od chvíle vstupu do
Jordánu, že tento lidský život, jímž člověk začal vládnout jako
prostředkem Boží vůle, se potom začne znásobovat a umocňovat,
a že i na dalších stupních je třeba zase i takto zmnožený život
znovu dokázat věnovat Bohu, a tak to jde za hranice lidského
života; a v tom je ten nejvyšší pokoj, jejž chce Kristus člověku
přinést. Není jiného pokoje na zemi a na nebi pro lidskou bytost.
Dobře řekl sv. Augustin, že lidské srdce nenachází pokoje, dokud
nespočine v Bohu.
Ježíš překvapoval učedníky svým vnitřním pokojem a
nabádal je, aby se nestrachovali, aby byli svatě bezstarostní. Sám
pak ukázal, že i tento pokoj, který se jevil učedníkům jako absolutní, musel umět odevzdat na kříži a před ním. V tomto faktu je obsažena nám potřebná moudrost na všech stupních vývoje. Bez
klidu a pokoje na kterémkoli z nich není možno dospět ani o krok
dál. Nespokojenost s dosaženým stupněm nesmí vést ke ztrátě
duševní rovnováhy, ke skrupulím, hnidopišství a poraženectví.
Naše síla je přece v Ježíši Kristu, nepřeceňujme ji! A nikdy
nezapomínejme, že nám Ježíš ukázal, jak krátce jen trpěl, protože
dovedl i absolutní opuštěnost odevzdat Bohu a s ní a pomocí ní i
sebe.
------
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