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ÚVOD

Už od počátku tohoto základního kursu se nám stále znovu
ozřejmovalo* nic v tomto světě není pro člověka neproblematic
ké, na tož on sám* Má jeho život vůbec smysl? Může člověk dát
svému životu smysl? ukázalo se také, že při zodpovídání těchto

nejzákladnějších otázek nebyli lidé nikdy zcela zajedno - a
dnes jistě ještě méně než v jiných dobách* Na otázky o posta
vení gemě ve slunečním systému, o výstavbě atomů, o mnoha po
chodech v živé buhce a o lecčems jiném existují všeobecně při
jaté odpovědi* ua háflanku «člověk” však nejsou*

přesto se však lidé stále znovu snažili nalézt odpovědi
na ono «odkud” a ’’kam” ve svém životě# sešit č*^ předložil dů
ležité a pro naši dobu typické pokusy takových odpovědi a sou
časně ukázal na jejich omezenost* podle křesťanské víry je
lidskému životu dán smysl a tím je dána člověku odpovedj Bůh
dává lidskému životu smysl v Ježíši Kristu*
Celý tento kus se vposledku pokoušel tuto výpověů rozvi

nout» všechno, co bylo řečeno, byla tedy ’’teologie”, nauka o
Bohu# snaží-li se tedy tento sešit pod tématem ^páh - všechno
ve všem” ještě jednou shrnout různé aspekty křesťanské odpově
di, pak to jistě neznamená, že jsme tuto odpověď vyčerpali, že
je naše tázání u konce» vůči Bohu - našemu cíli - zůstáváme
vždy poutníky*
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BŮH-ZÁKLAD

A

CÍL

ČLOVĚKA

V následujících úvahách se pokusíme postavit si znovu
souhrnně před oči základní přesvědčení křesťanské víry- že se
totiž půh s člověkem setkává a jak k tomu dochází, pokusíme se
ukázat, jakým způsobem si půh činí narok na život člověka a tak
přivádí člověka k sobě (1,1)- jak půh, jenž stojí "na konci"
lidského života, znamená pro člověká smysl a cíl (1*2); jak se
z přítomné zkušenosti poha ukazuje počátek člověka jako láska,
jež dává životu smysl (l.^)* jelikož však Člověk nežije jen
jako jednotlivec, ale vždy ve společenství, musí toto vše pla
tit i pro lidské dějiny (1*4)«

1*1

B ů h vstupuje

d o

1 i d s k é h o

ž i v o t a

Je produkt člověka, nebo je to základ, který člověka
Bůh
nese?
V sešitě 5/2*21 jsme se zmínili o povídce francouzkého
existencialisty Qamuse, v němž odsouzený na smrt říká knězi"... a snažil jsem se mu naposledy vysvětlit, že už mi nezbývá
moc času. Nechtěl jsem°#ěj přicházet kvůli pohu." věřící člo
věk bude asi z této odpovědi v rozpacích. Jak muže přicházet o
čas někdo, kdo myslí na to nejvyšší, nej lepší, nejvíce hodné
lásky a mluví o tom?
Kdo se nemohl vyhnout takové zkušenosti, musí si uvědomit,
že jeho stupňování - "nejvyšší", "nejlepsí" - zůstávají pro ne
věřícího bez účinku, nepodaří-li se mu ukázat, že ono "nejvyš
ší" se člověka skutečně týká, za takovým odmítáním muže být
skepse právě vůči tomu, co si lidé pod tím "nejvyšším" a "nejlepŠím" představují. Může za ním stát otázka, zda může vůbec
vzniknout něco dobrého z toho, když lidé vlastně jen stupňují
do nekonečna svou nízkou omezenost a tu pak vydávají za to
" nej lepší" •
Nesmíme přehlédnout, že touto pochybností o lidském obra
zu poha stojí i pochybnost nebo zoufalství nad samotným člově
kem. Lidská omezenost, právě také tam, kde předstírá velké myš
lenky, vzbuzuje odpor a nechuť, přesto však za touýo pochybnos
tí o Člověku, zvláště tam, kde se stává zoufalstvím, stojí ješ

1-11

* 6 ~
tě poslední přesvědčení, že člověk by musel být větší, ba mohl
být větší, než se ve skutečnosti projevuje*
je však právě
křesťanského zjevení tím, kdo může toto
zoufalství zvrátit, protože chce, ba může stvořit většího člo
věka?
0 první předběžnou odpověď na tuto otázku jsme se pokusi
li už v sešitě 5/4« To> co jsme v něm rozvedli, mělo téměř cha
rakter nabídky: ’’Neosvědčuje se Bůh právě tím, že člověka milu
je a tak ho skutečně vyvádí z jeho omezenosti?”
Činí-li to, pak je to on, kuo dává lidskému životu smysl«
pak je - protože objímá celý život člověka - základem a cílem
lidského života#

1•12

Boží vůle - znásilnění nebo osvobození lidské vůle?

Obklopuje-li Bůh jako základ a cíl celý život člověka, pak
to musí také znamenat, že guh skutečně vstupuje do lidského ži
vota* Tomu by se nemelo rozumět tak, že by Bůh přicházel do na
šeho života zvenčí, jako cizinec, aniž bychom vlastně my sami s
ním měli co činit, je tím spíše míněno, že skutečně lidský ži
vot není bez Boha možný, že ho půh nese, že je mu «vnitřní”,
Nestojí však proti sobě Bůh a člověk vlastně cize? Není
tomu tak, že Bůh vnucuje člověku svou vůli zvenčí?
Mnohé námitky proti Bohu vycházejí jistě z toho, že se boží
vůle a lidská vůle už předem rozehrávají proti sobě ve smyslu
konkurence* Asi tak; člověk má svou vlastní vůli, tů by v zása
dě rád sledoval. Ale proti jeho vlastní vůli vystupuje ýiná vů
le; vůle mocnějšího pána. Tento pán je sice velkorysý; nezávidí
člověku jeho štěstí. Ale vyžaduje, aby člověk uznal jeho svrcho
vanost* je-li člověk ochoten uznat tuto všemohoucí vůli někoho
jiného, dosáhne za odměnu i věčné blaženosti*

Mezi vůlí člověka a vůlí boží je jistě napětí. Ale písmo
ví o Člověku, který boží vůli musí teprve hledat a pak se učit
poslušnosti* i ten člověk, který byl Božím synem, se musel v
tomto smyslu učit poslušnosti* pist Židům popisuje Ježíšovo
chování takto; ”A přesto - i jako syn poží - svým utrpením se
učil poslušnosti,”(gid 5,3), učísli se člověk poslušnosti tak
to, nedojde ani ke konfliktu ani k rezignaci, právě v posluš
nosti se Ježíš pro jevuje jako svobodný» Nedělá to, k čemu by
byl vposledku nucen» Tak by byl půh s Ježíšem nedosáhl svého
cíle, neboť vykoupení se mohlo uskutečnit jen svobodnou posluš
ností* ve své poslušnosti dělá ježíš to, co skutečně sám chce*

- 7 Uznává

boží

cíl jako svůj vlastní

jo z namená, že Ježíš se nevzdává sebe sama a své vůle maso
chisticky, sebemrskačsky, aby v tom nacházel potěšení« Když
ježíš koná boží vůli, pejedná se o konkurenci silného pána,
který prosazuje svou vůli prostředky své všemohoucnosti, a pod
řízeného, který udělá nejlépe, když ustoupí*
Kdo chce skutečné chápat vztah B°ůa a člověka, boží vůle a
lidské vůle, musí se pokusit chápat a přijmout Ježíšův způsob
chování, lak pozná, že Bůh. není pro Člověka cizím cílem« právě
když člověk skutečně hledá Boha a jeho slávu, nachází sebe a
cíl svého života*
1*2

B ů h nepřichází do lidské h o
života teprve «na konci«

1.21

Tváří v tvář smrti vystupuje otázka po Bohu

MůŽe však mít tento život skutečně smysl a cíl, stojí-li
na konci nevyhnutelně smrt? Není smrt okamžikem, kdy i má nadě
je je s konečnou platností nesena ke hrobu tak jako já sám? Ne
měli bychom hledat smysl svého života pouze v přítomném životě —
okamžik smrti nám tak jako tak bere z ruky vládu nad naším ži
votem i námi samotnými*«, jak se člověk dostává k tomu, že se
ptá nejen na obecný běh dějin, ale i na svůj vlastní osud po
smrti? potřebuje tváří v tvář smrti iluzi poha, aby svůj život
mohl zakoušet jako smysluplný? Nebo probouzí Bůh sám v člověku
touhu po životě tváří v tvář smrti? projevuje se Bůh ze zorného
uhlu konce života už v lidském životě?
I tuto otázku kladl už sešit č*5 a vypracovával odpověŮ. otázka po boůu nemůže právě tváří v tvář smrti umlknout» po uka
zuje i skutečnost, že právě optimistické programy, jež chtějí
zůstat pouze ve světě, se u smrti zamýšlejí - jsou-li čestná»

1»22

Křesťanská víra smrt nezneškodňuje

Stojíme-li před otázkou po smrti, nemůže ani křestan ne
problematicky odkazovat na nesmrtelnost duše* Takovouto nadějí
ha nesmrtelnost by skutečně podléhal iluzi»
J.G.Fichte (1762-1814) kdysi - pro naše dnešní cítění ani ne
tak sméle jako spíše blouznivě a idealisticky - řekl: «po, 00
nazýváme smrt, nemůže přerušit mou práci*.* strhl jsem věčnost
na sebe, směle pozvedám hlavu k hrozivým skaliskům a hřmotícímu
vodnímu proudu i k praskajícím mrakům plovoucím v ohnivém moři
a pravím- já jsem věčný a vzdoruji vaší moci. Rozervěte posled
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ní částečku, těla, jež nazývám svým- má vůle sama se bude vzná
šet odvážně a chladně nad zbořeništi světa»«
jakové důvěry
se musíme skutečně tázat, odkud se bere a zda není vposledku
odvozena jen z lidské touhy po životě»
Ani pro bibli není smrt zneškodněna nadějí na nesmrtelnost»
pro ni je smrt hodinou bezmoci člověka* Nejenže je tělo fyzicky
zničeno- člověk upadá do krize, z níž se sám nemůže zachránit«

1»23

Křesťanská. naděje na život se rozněcuje z živého Boha

Bible nečerpá svou odpověŮ na otázku člověka po smrti ze
zneškodňování smrti* kevyvozuje z tpuhy po životě iluzi poha,
garantujícího život* jo vidíme mimo jiné i na tom, jak se myš
lenka naplněného života po smrti v průběhu starozákonních dějin
vyvíjela. Není tomu tak, ze by se z touhy Člověka po životě uzavíralo na Boha, který - děje-li se vše správně - musí člověku
garantovat věčný život« je tomu obraceněj protože se člověk na
učil vidět svůj život jako společenství s živým Bohem, napadá
ho myšlenka, že pro Boha nemůže být ani smrt člověka hranicí
jeho lásky.

Člověk starého zákona mluví před Bohemj ’’Když mé srdce bylo
roztrpčené, když se jitřilo mé ledví, byl jsem hlupák, nic jsem
neznal, jak dobytče před tebou jsem býval, já však chci být u—
stavičně s tebou» uchopils mě za pravici... Koho bych měl na
nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Aé mé
tělo i mé srdce chřadne, bů$ je provždy skála mého srdce a můj
podíl."(g 75,21-26)

Specifikum starozákonní a tedy i křesťanské odpovědi je tedy;
ne proto, že by Člověk rád žil svůj život věčně, musí si přimyslet Boha, který tomuto přání vyhoví. Ale protože jest Bůh, je
hož podstatou je skutečně láska a který se sám člověku zaslibu
je jako jeho pnh,pak tento půh také nepřestává člověka milovat.
Máme jistě důvod být kritičtí k mnoha formám kázání o věč
ném životě - totiž těm, kdy má věčný život jen uspokojovat nebo
chlácholit malý lidský egoismusj přesto však otázka, co se děje
po smrti s jednotlivým člověkem, zůstává úhelným ksmenem naší,
křesťanské víry* a to právě kvůli Bohu.
je-li Bůh oním Bohem lásky, v něhož věříme, stojí tu sku
tečně jakožto živý v tom okamžiku, kdy je nám brána z rukou

1) johann$ottlieb pichte» Einige Vorlesungen über die Bestimmun
gen des gelehrten, prei Vorlesungen, ^erke 1, s* 250 a näsl.

“9
všechna vláda nad námi samými a našimi dějinami« právě tak se
projevuje půh jako cíl člověka; a protože je tímto cíiem člově
ka, probouzí v člověku touhu po životě až na smrt«
1*24

Bůh vstupuje do lidského života ze zorného uhlu konce

Kdo toto ví, tomu bude zrejmé, že Bůh nevstupuje do lid
ského života teprve okamžikem smrti, je-li Bůh velkým Milujícím
v okamžiku naší smrti, je jím i v našem životě» proto v našem
životě, kdy máme z^W^oiT^ št ě/ moc k sebeutváření, můžeme moc

smrti překonat* půh k nám nepřichází teprve v bezmoci naší smr
ti j tak jako nás v tomto okamžiku zachrahuje, protože nás osob
ně miluje, tak při nás stojí v celém našem životě*
Boha
před očima jako cíl, znamená tedy vědět; on je skutečně «zde«»

1»3

Bů h

1.31

Význam začátku pro smysl celku

stojíuž

na

začátku

patří k životnímu pocitu naší doby, že je pro člověka bu
doucnost vpoeledku důležitější než minulost»
Tento způsob pohledu není cizí ani bibli* jestliže člověk
biblické doby vyznával poha jako svého zachránce nebo svou ská
lu, pak by to mohl dnešní člověk stejně smysluplně vyjádřit
ták, že Bo&a označí za svou «budoucnost«*

Kdo však nechce tuto svou budoucnost ztratit, pro toho ne
může být přítomnost prostě prázdná nebo nesmyslná* Budoucnost
jako prosté prodloužení prázdné, nesmyslné přítomnosti by byla
pro člověka pekleů* zda je přítomnost pro člověka prázdná a ne
naplněná, nebo zda v sobě nese smysl, to rozhodujícím způsobem
závisí na začátku lidského pobytu na světě»
Otázka po začátku před nás staví těžké problémy* Ka začátku
je sice lidský život se svými možnostmi ještě zcela otevřený»
jistě; to, jaký jsem, není náhoda« Mnohé ve mně je předem napro gramováno. mů dědičnost nepřipustila kohokoli, ale právě
mne* jiné určující faktory tkví v okolnostech mé doby a mé vý
chovy* Ale to vše ještě nevysvětluje, proč jsem to v okamžiku
počátku právě já, s mými jedinečnými možnostmi*.

1*32

zkušenost Boha v přítomnosti - přístup k počátku

jak však lze rozhodnout, zda lidský život v sobě už na
začátku nese smysl? Člověku je jistě od počátku dána prvotní

- 10 důvěra, že jeho život má smysl a představuje jakýsi příslib*
Na počátku je však toto všechno ještě mnohoznačné a člověk to
ještě nemůže pochopit«, Teprve v konkrétní přítomnosti může člo
věk poznat, co už je mu jakožto příslib dáno do samého počátku*
A tento příslib může učinit jednoznačným teprve tím, že přijme
sebe i svůj život svobodným rozhodnutím* přístup k počátku je
tedy možný pouze z přítomnosti* zvláštní, tajemný počáteční
příslib získává člověk teprve ze své přítomnosti, poznává-li
totiž svou přítomnost jakožto přítomnost, jež je nesena boží
láskou*

jali se člověku stává jednoznačnou ona tajemná mnohoznačnost
a otevřenost počátku a jak v tomto počátku může poznávat Boha tq můžeme opět vyčíst ze způsobu, jak uvažoval o počátku staro
zákonní boží lid* Izrael poznal ze zkušeností, jež učinil ve
svých dějinách a v přítomnosti s Bohem, že také na počátku jeho
dějin, ba celého světa, stála tvůrčí láska boží(srv.seš.l^/^j)
1»33

Počátek učiněný od

boha

— výzva lásky

Každý člověk může vědět, že to, co k němu přichází z neprO'
niknutelné strany jeho počátku, znamená dar, protože už na za
čátku stojí milující Bůh* Bůh neupevnil člověka na hotový plán,
nepředurčil mu průhledný běh života, při jeho realizaci by se
člověk musel osvědčit* jo, co Bůh na počátku dává, je výzva
lásky a k lásce. Člověk ji naplhuje tak, že se jí chápe láskou,
takže se jeho láska rozněcuje láskou boží.
1*4

B ů h

je

člověka

1*41

základem
a

a

cílem

dějin

počátek, _přítomnost a budoucnost člověka v objetí Božím

Co to však znamená pro život člověka ve světě, v přítom
nosti? Od svého počátku je Člověk povolán k tvůrčímu jednání*
svět a jeho vlastní život jsou mu jakožto dar lásky svěřeny k
tvořivému ztvárnění, z hlediska budoucnosti Člověk ví, že to,
co vytváří ve tvůrčí odpovědi na boží lásku, trvale zůstane.
TO, co člověk na tomto světě investuje do lásky, bude za
chováno. obstojí to právě před Bohem a skrze Něho. Tak smí být
člověk štasten, protože to, v čem se daroval, zůstane*
Tak se Bůh skutečně projevuje jako to nejvnitřnější v lid
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ském životě* Bůh obemyký život od jeho počátku až k jeho konci
a tak je jeho stálou přítomností» on je láska, která na začátku
tvoří skutečnou svobodu a z ní koná a nechává konat v přítom
nosti věci, jež jsou cenné a jsou schopny přeí/Vutit do věčného
života, do dovršení budoucnosti»

1*42

počátek, přítomnost a budoucnost lidstva v objetí Božím

Samozřejmě je tím už naznačeno, že základ a cíl člověka
nemůže vidět izolované jen vzhledem k jednotlivci* velká hádan
ka lidských dějin nespočívá přece jen v tom, že jsem tu já v
mé neodvoditelnosti, ale i v tom, jak a proč jsem zaklíněn do
tak velkých a nepřehlédnutelných dějin» jím nechceme slevovat
z toho, že puh je jedinečným způsobem základ a cíl každého lid
ského života* Ale každý, kdo se ptá po smyslu svých vlastních
dějin, najde odpověď jen tehdy, umí-li svůj vlastní život na
hlédnout jakožto smysluplný ve velkém rámci celých lidských
dějin* £Ůh může být «mým« Bohem jen tehdy, projevuje-li se ja
ko mocný v celých dějinách*
Křesťanská víra, jež vyznává boží přítomnost, smí a má jako víra izraelského národa,- věřit a vyznávat Boha i jako po
čátek a budoucnost celých dějin»
1*5

Úkoly

1* Naskicujte ještě jednou krátce, co to znamená: Bůh
«obemyká« život člověka*
2» promyslete si, z jakého východiska dochází bible k výpo
vědím o počátku lidských dějin a o posmrtném životě*
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2«

B O Ž Í

T A_J E M_S T V_Í - S_P_Á SA

ČLOVĚKA

pokoušíme-li se vidět Boha jako základ a cíl pro člověka
a celý svět, nezůstáváme příliš dlouho stát stát u člověka, ne
díváme se na Boha příliš z lidského hlediska? což nejde o tÉ,
vyjádřit, co je Bůh sám v sobě a pro sebe? Nebylo by to pravé
uznání Boha?
Bohem
V dalším textu se naopak ukáže, že Bůh je právě tehdy,
je-li základem a cílem Člověka, a základem a cílem člověka může
být jen tehdy, je-li to skutečně Bůh.
2.1

2.11

oT, č í m
je
nám
může

ů h
pro
ř í c i , c o

b

člověka ,
b ů h
j e

Bůh se dává člověku

Bůh by byl i bez člověka« jeho životu jakožto životu Boží
mu by nic nechybělo« Bůh nás nestvořil proto, aby on sám měl
pro sebe více« cílea jeho lásky jsme byli my« Nepotřeboval nás
ke svému sebepotvrzení a ke své větší spokojenosti* ©úvod, proč
vůbec tak vystoupil sám ze sebe a nechal vyklíčit život mimo
sebe sama, může mít tedy jen sám v sobě, jeho bohatství je tak
velké, že mohl stvořit lidi, ne aby prihrávali jako statisté
velkému divadlu světa, al e aby «měli život a měli^í hojnost«
(jan lOjlo)» Chtěl se stát blažeností člověka.
2• 12

Člověk může Bohu špatně rozumět

Bůh sám tím zjevně přijal riziko, je tu nebezpečí, že člo
věk nebude vidět Boha v jeho velikosti, ale jen jako prostředek
pro sebe samotného.
1/“ když ho chápe jako prostředek lidského sebeuspokojení
Miluje-li člověk svou vlastní blaženost egoisticky, pak
degraduje Boha, samozřejmě se s ním pak také míjí. Nenachází
už pak živého Boha a tím plnost života pro sebe* Bůh tedy nesmí
být nikdy člověku prostředkem, jímž by se člověk chtěl těšit
sám ze sebe, utvrzovat sám sebe nebo sám sebe ctít.

V průběhu lidských dějin tu však byly různé formy, jimiž
chtěl člověk Boha využít ke svým službám* jednou velmi primi
tivní formou je magie (srv.seš. I9/I.I2), pokus, jakýmisi pro
středky donutit Boha, aby vydal svou spásu* v trochu jemnější
formě je to stálé pokušení člověka- uznali jsme v jistém rysu
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vlastnost boží* na tá se zle spolehnout - např* na dobrotu*
poukazem na jeho dobrotu ho chceme nutit nebo obměkčit, ale
ne jsme ochotni odevzdat se živému Bohu*

2** vidí-li.ho jen jako pozitivní kontrast lidské bídy
Bůh nám může být základem a cílem proto,že pro nás nemá
pouhou funkci nutnosti, ale je cenný sám o sobě* Basím základem
a cílem je pro svou plnost» nejeví se nám bohatý proto, že jsme
chudí a potřební* půh nepotřebuje naše potřeby, aby se ukázal
bohatým, není třeby vyzdvihovat všechny negativní stránky člo
věka, abychom jako jeho protiobraz nalezli Boha. Bůh a spasení
nemohou být jednostranně zobrazovány podle potřeb Člověka*

po, že Bůh právě ze své plnosti života je základem a cílem
pro svět a pro člověka, se odráží v mnohostranných výpovědích
písma a církevního vědomí víry a dosvědčuje se i tím, že církev
ve své liturgii chválí Boha v jeho slávě"Bůh, který učinil svět a všecko, co je v něm, ten, jsa pán
nebe i země, nebydlí v chrámech rukama vystavěných, ani se ne
dává obsluhovat lidskýma rukama, jakoby něčeho potřeboval, po
něvadž sám dává všechen život i dýchání a všechno*"(gk 17,24^)«
«... pro nás přece je jeden Bůh- otec, od něhož je všechno
a pro něhož jsme my, a jeden pán, ježíš Kristus, skrze něhož
je všechno a skrze něhož jsme i my»"(l.Kor 8,6)
"jento jediný pravý Bůh stvořil ze své dobroty a všemocnou
silou - ne aby zmnožil svou blaženost, ani aby dosáhl dokona
losti, ale aby zjevil svou dokonalost skrze dobra, jež sděluje
tvorům - z nejsvobodnějšího rozhodnutí vůle na počátku času z
ničeho týmž způsobem oba řády stvoření*..» (l.vat* koncil, dog
mat. konstituce "pei pilius» o katol* víře, , kap* 1)
»Chválíme tě, velebíme tě, klaníme se ti, oslavujeme tě,
vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu»«(Gloria z mešní liturgie)

3•- dívá-li se na.BQha,jako na garanta lidských nároku

Boha míjíme však i tehdy, vidíme-li ho jen jako vrchol
světového řádu, sloužící lidskému sebeutvrzování. Tento postoj
můžeme konkrétně sledovat v chcvání farizeů, rozhodující rys
"farizejství« spočívá v tom, že člověk vidí Boha jako toho, kdo
má uspokojit zasloužená lidská práva a nároky. Bůh je jakýmsi
"pojištěním" člověka, který si ho "platí" svými výkony.
pouze tehdy, vzdá-li se člověk takového pojišťujícího myš
lení a skutečně vyjde sám ze sebe, najde svůj základ v Bohu»
Zde se však Bůh projevuje jako skutečný základ, který není na
člověku závislý, který spíše člověka nese a sám od sebe se k
člověku přiklání.
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Bohem lidí je Bůh jakožto Bůh

Pojmy »základ« a «cíl« určuje si^e poha už podle významu
těchto slov («základ« je přece vždy základem něčeho a "cíl”
vždy cílem pro něco)» přesto ho však tím, co vlastně má být ře
čeno, nepodřizujeme našim dispozicím, ale chceme říci něco o
něm samém. právě proto, že ho uznáváme jako toho, který je ne
závislý na nás a slavný v nevyzpytatelnosti svého božství, na
zýváme ho základem a cílem» pouze jako Bůh sám v sobě je také
základem a cílem pro nás*

UŽ starozákonní zkušenost Boha ví, že půh chce být lidem
blízký jako jejich Bůh, tj* vposledku jako jejich základ a cíl
(srv* sešit 11/4*31)» Tak to sám o sobě sdělil*

Kdo tedy chce správně chápat způsob, jak vypovídáme o pohu,
musí ho ocenit jako způsob řeči lidí, kteří se milují# p zami
lovaní vypovídají především o tom, co jejich milovaný pro ně
znamená* Jsou však pevně přesvědčeni o tom, že tím také nejlé
pe vyjadřují to, co ten druhý je»
2*2

B ů h - n e j v y šš í

b y t o s t ?

Bůh je základem a cílem člověka právě jakožto Bůh» po
znamená, že si ho nemůžeme představovat prostě stupňováním lid
ských představ o hodnotách člověka» proto se nám jeví pokus
myslit poha jakožto «nejvyšší bytost»5 jako sporný, i když právě
tento filosofický pokus dlouhodobě oblivnil křesťanské myšlení»
2»21

Bůh bible: Pán dějin

Bůh je přirozeně - jak už to stojí v písmu - «nejvyšší«
(srv^sešit 13/1*4!)* písmo tím však míní; půj se natolik liší
od všeho ostatního, že ptáme-li se, co zachrání Izrael, zůstává
tu on jediný, iz 45,2i ťo Vyjadřuje; «...není poha mimo mne»*.«
To se zdůvodňuje poukazem na zachraňující Činy poží; «není žád
ného spravedlivého a pomáhajícího poha mimo mne.”

2*22

filosofů; Nejvyšší bytost, jakou si lze myslet
Bůh

V našich
mem «nejvyšší
nách, jímž se
vyšší bytost”

duchovních dějinách se však v souvislosti s poj
bytosti« nemyslelo na spásné jednání boží v ději
Bůh projevuje jako jediný a nesrovnatelný. «uejbylo oblíbené označení poha v racionalismu, pokud
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vůbec na představě Boha trval.

nacionalismem rozumíme přesvědčení, že všechno ve světě je
přiměřené lidskému, rozumu, který proto může všechno prohléóat a
řídit* v duchovních dějinách se racionalismem charakterizuje
především široký proud filosofického myšlení od I7. do Ig.stol.

»Vysokou bytostí", jíž se měřila "nejvyšší bytost", byl při
tom člověk, člověk probuzený k duchovní samostatnosti, který se
snaží vykonstruovat celý svět svým myšlením, se většinou nechal
rád přesvědčit, že musí existovat ještě "vyšší bytost" než je
on sám.
pa počátku novověku podnikl pescartes pokus, vystavět lidské
požnání na prvním jistém základním poznání6 výchožím bodem vší
jistoty mu byla věta: "&ysiím, tedy jsem". $ touto sebejistotou
dtchází však Descartes velmi rychle uznání Boha: "člověk by ne
mohl vůbec myslet pravdu své vlastní existence, kdyby tu nebyla
první, zcela dokonalá, existující pravda."

I když není nesprávné z existence člověka uzavírat na exis
tenci "nejvyšší bytosti", je přesto třeba se ptát; co pomůže
tento myšlenkový pochod člověku, který skutečně pochybuje? ne
svádí to skutečně pochybujícího člověka silně spíše k tomu, aby
v "nejvyšší bytosti" viděl konstrukci lidí, kteří hledají zajiš
tění pro sebe a svůj svět, nejvyššího garanta stávajícího řádu?

2•23

O Bohu můžeme myslet jen po lidsku

Uvedenou námitkou se dostáváme k problému, který je chara
kteristický pro řeč o Bohu vůbec, q pohu můžeme skutečně mluvit
jen formou nejvyššího stupňování obsahu míněného výpovědí. Mů
žeme si ho představit a vypovídat o něm jen jako o "tom nej lep
ším a nejvznešenějším, co lze myslet" (Augustin).

Augustin to vyjádřil jednou ta^to; "protože půh chce, aby
chom o nem mluvili, je také jeho úmyslem, aby seíuu vůbec dávalo
jméno *BŮhJ.^jistěže zvukem této slabiky Nepoznáme Boha samot
ného* onen tón však, jakmile se dotkne ucha, povzbudí každého,
kdo to slovo v řeči vůbec chápe, k tomu, aby si pod ním předsta
vil tu nej dokonalejší a nesmrtelnou přiiozenost. vždyť i ti li
dé, kteří uznávají na nebi nebo na zemi ještě jiné bohy, nazý
vají je jménem nebo uctívají, myslí-li na nejvyššího Boha, myslí
si ho tak, že si snaží představit to nejlepší a nejvznešenější,
co si lze myslet."(Aurelius Augustinus, o křesťanské nauce,1,6-7)
"jo nejlepší a nejvznešenější, co lze myslet"; jak jinak smí
me vůbec "smýšlet" o Bohu? z Augustinových myšlenek vychází ce
lý proud v nauce o Bohu křesťanské víry# jak označoval např#
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Anselm z carterbury $srv.sešit 10/5*15) Boha jako bytost, «nad
niž nelze myslet nic'většího" » Ale jaké měřítko velikosti člo
věk má? »jjejlepší" muže myslet jen tehdy, když si myslí ve svém
myšlení něco "dobrého«» Jak, jak si člověk představuje "dobré",
tak bude také smýšlet o svém Bohu»

2*24

Není po lidsku myšlený Bůh lidským výtvorem?

ye skutečnosti pochází většina těžkostí dnešních ateistů
z toho, že myslet a mluvit o Bohu můžeme jen "lidsky", jejich
útok nesměřuje zásadně proti existenci boží» Spíše sledují před
stavy o pohu a docházejí k závěru, že si člověk vytvořil velmi
pochybné představy "nejvyšší bytosti". Myšlená velikost Boží ne
zapře omezenost svých konstruktéru, u člověka se lze s jeho ome
zeností vyrovnat. Ale údajná velikost "nejvyšší bytosti" se sta
ne nesnesitelnou, když chtějí lidé stuphovat do věčnosti a ne
změnitelnosti své malé představy o tom, 00 pokládají za dobré.
Ten, kdo takto uvažuje, má v jistém smyslu bibli na své stra
ně. Bible sice přijímá i ony představy, jež si lidé o Bohu děla
jí, pak je však sama na základě dějinných zkušeností s živým Bo
hem radikálně problematizuje. Tam, kde se lidské myšlení uzaví
rá této korektuře, patří "nejvyšší bytost" jakožto výrobek čis
tě lidské inteligence k věcem, jež bible nazývá "modlami", o
nich přirozeně platí, že jsou mrtvé před živým Bohem.

2.3 Bůh - tajemství

Této tě zhosti - mluvit a myslit o Bohu přáměřeně - bychom
se mohli pokusit uniknout tím, že se řekne* Bůh je "zcela jiný"*
nebo se označí za "absolutní tajemství". Ale ani tyto formulace
samy o sobě nevedou - při bližším pohledu - z těžkosti, jak mlu
vit o Bohu.
2♦31 Bůh - "zcela jiný"

Bůh není vůbec žádný čistě myšlenkový problém, nýbrž pro
blém životní, platí vůči němu paradoxní pravda evangelia: "Kdo
chce svůj život zachránit, ztratí jej,..«(Mk 8,55); kdo se chce
Bohem zajistit, nenajde pravého Boha* mine se také sám se sebou.
1•— prázdhá formulka?
Odtud získává dnes často citovaný výraz "Bůh je jiný" pravou

“ 17 funkci pro věřícího i pro nevěřícího, i když plně nezodpovídá
otázku po Bohu. Kniha j*A*T«Robinsona®, na jejíž titul (anglic
ky i Česky* čestně o Bohu, v německém překladu» Bůh je jiný) i
obsah jsme slověm ”Ruh je jiný” poukázali (srv*sešit ^/^ll),
ukazuje těžkost* co zůstane, když odezní protestující* Ne, Bůh
je jiný? jistě můžeme představu «Boha nad námi« korigovat Bohem
”v hlubinách” lidského bytí (srv. 5/5»12)» Ale pro mnoho lidí
dnes «hlubina” mlčí právě tak,jako se jim zdají prázdné “výšiny”«
2*- korigující formulace
přesto může formulace ”Bůh je jiný” plnit určité funkce: pro
věřícího může být varováním, když se začíná upokoj ovát svými
vlastními představami o Bohu» slova ”BŮh je jiný” mu mohou říci,
že jeho představy o Bohu budou nutně vždy předstiženy setkáním
s živým Bohem a plností božského zjevení»
jinak pro nevěřícího: i pro něj mohou mít tato slova pozitiv
ní význam» pro něho znamenají: nesmíme Boha měřit silou představ
jeho věřících, nebot oni přece chtějí - jsou-li skutečně věřící
- všemi svými pozitivními výpovědmi o Bohu především říci, že
on sám přesahuje lidskou fantazii a lidskou představivost«
pak se formulací «Bůh je jiný” říká jen to, že nesmíme poklá
dat omezené obsahy lidské vyjadřovací schopnosti za skutečnost
samu» o této skutečnosti samé se tím nic neříká» zůstává však v
pouhém «Bůh je jiný” navíc kdosi, kdo si nakonec zaslouží jméno
”BŮh”?

2*32 Bůh -

olutní tajemství”
"abs

Dá se snad o Bohu říci víceip označíme-li ho za «absolutní
tajemství”, totiž za tajemství, v němž je člověk založen? palo
by se to říci»
“Tajemství” přirozeně nesmí znamenat jen to, Že Bůh není in
telektuálně pochopitelný a že ho musíme přijmout jako jakousi
temnou danost. Tajemství sice vypovídá o selhání naší intelektu
ální výbavy» "poznáváme-li” však, že toto tajemství není nepo
chopitelnou skutečností vedle všech jiných věcí nám pochopitel
ných, ale že je to základ všeho, pak má pro nás toto slovo neko
nečně pozitivní význam, přirozeně se pak ptáme, co je toto po
zitivní.
I přo mnohé dnešní myslitele, jako např, Rrnst Bloců(nar,
1885) je člověk založen v tajemství. Ale toto tajemství patří

k dimenzi Človeka samého» u Biocha má jméno «naděje«» iím je
podle Biocha vyzdviženo ono «náboženské dědictví", "jež nemizí
s mrtvým Bohem"» jen z něho může človek žít jako člověk» "Bení
vzdálenějšího a současně bližšího tajemství než je tajemství
skrytého člověka (homo absconditus) ve světě, který je sám na
bit reálným tajemstvím, v jeho vlastním reálném problému — jak,
proč, k čemu je"» (Ernst Bloch, Ateismus v křesťanství)» ("nomo
absconAitus« je "ještě skrytý člověk”» formulace je protikladem
myšlenky skrytého Boha - peus absconditus)*
je tajemství,
v němž je Člověk založen a směrem k němuž překračuje sám sebe,
přesazeno zpátky pro člověka. iranscendence člověka, ono přesa
hování nad sebe* sama, je i v pohledu tohoto myslitele pro člo
věka nezbytné, nemá-li být odporně sytým "usedlíkem”» K tomu
však není třeba transcendentního Boha mimo svět. lakový Báh by
postupujícímu člověku jen kladl meze»
V tomto pohledu je Bůh zcela zjevně konkurencí velikosti člo
věka. B^h však - jak svědčí bible - člověku jeho velikost jistě
nezávidí, vždyť je mu člověk za ni vposledku zavázán, a nemusí
se navíc člověk ptát* není nakonec transcendence tvrdá a nelid
ská, když zná jen pokračování, ono "stále dál", když člověk není
na tuto cestu postaven láskou,jež dává teprve transoendenoi smysl?

Nestačí tedy mluvit jen o "absolutním tajemství", nemůžeme-ii
říci zřetelněji, co se jím míní* podle křesťanského chápání je
tím posledním tajemstvím, v němž je člověk založen, láska. páska
je dána, nedá se požadovat ani odvodit, ona je tajemstvím, v
němž jsme založeni.
2*4

Bůh,

který

je

láska

"Bůh je láska" (l.jan 4,8<16): to je jedna z výpovědí Nové
ho zákona, jež chtějí v jediném shrnutí říci všechno. Ale je to
shrnutí, v němž musíme slyšet i mnoho jednotlivého, nemá-li být
zbaveno své síly.

2*41

Tajemství lásky - odkázáno na odpověď

Slova "Bůh je láska” znamenají především, že B^h aeeetrvává sám v sobě, ve své vlastní plnosti, vychází ze sebe, přibli
žuje se člověku, vstupuje s člověkem do dějin.
Ale v podstatě lásky je také dáno, že se nemůže prostě někam
dostavit jako pevná danost, tupé přijímaná
tak, jako přijí
máme věc* přichází jen tam, kde je jako lásl^a pochopena, tj»
tam, kde nachází odpovéŮ, i když je vposledku nepochopitelná.
Milující příchod boží umožňuje současně odpověň člověka, jeho
"transcendenci"• A umožňuje člověku nejen toto vykročení, ale
dává mu i slib, že dojde k cíli.
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tajemství lásky - zproblematizováno zlem

podle křesťanského chápání je láska posledním tajemstvím,
v němž je člověk založen« Láska však zůstává tajemstvím, a tak
i Bůh zůstává tajemstvím« to znamená, že poslední zaklad člově
ka a světa Ksmůžeme chápat špatně - jako nesmyslnou hádanku#
Kde však nezakoušíme tajemství jako lásku, přibližujeme se zou
falství«
I u Ernsta Blecha nesmíme přeslechnout spodní tón zoufalství#
Nejprve se objevuje zdánlivě jen jako vzdor# «Tak pohled dopře
du zrušil pohled vzhůru, tí® o® také všechny nábožensky použí
vané nebo překřténé pocity jako pokora, poklekání před knížaty,
prošení v modlitbě, dokonce i jako modlitba, staly už jen vzpo
mínkou. Ano, sama naděje, afekt bibli nejvlastnejsí, nemá ja
kožto servilní pro nás cenu tam, kde vytváří služebníka, kde
se upíná k manně, přicházející shůry...«
Nestojí však za tímto vzdorem zklamaní? pro Blocha není ve
světe, jaký je, v němž žijeme, BŮh možný proto, že nej vyšší lás
ku a nevyšší všemohoucnost není možno myslet spojené, «jahve
nemůže být současně všemohoucí a dobrý, připouští-li Satana»
Může byt bud všemohoucí a sám zlý, nebo dobrý a slabýs spojí-li
se všemohoucnost a dobrota dohromady, zbývá pro hábla tak málo
prostoru jako».» předtím pro zlo*..«
při těchto slovech si vzpomeneme na už známá myslitelské ur
čení Bo^í; bytost, nad niž nelze myslet nic dokonalej šího. Neby
lo by pro nás lidi samozřejmé, jak bychom se chovali, kdybychom
byli dobrotiví a k tomu bychom měli moc svou dobrotu také usku
tečnit? A není Bůh, je-li skutečně, lepší než člověk?

Stále znovu to byl především problém zla, pro nějž lidé pochybolrali o posledním tajemství lásky a dostávali ee do blíz
kosti zoufalství* ookonce i pro toho, kdo je přesvědčen, že Bůh
je láska, je vposledku nepochopitelné, proč tolik lidí odmítá
Boha, proč tolik lidí koná zlo» poukážeme-li na svobodu, danou
člověku od Boha, tu, jež jediná může být prostorem přijetí lás
ky, ulehčí nám to sice pohled na možnost zla, ale konkrétní zlo,
jednotlivé rozhodnutí proti lásce je vposledku přece absurdní
ve světě, v němž v podstatě každý směřuje k lásce, protože smě
řuje k životu.
ještě obtížnější je problém zla, když nelze bezprostředně
odkázat na vinu toho, kdo je zlem zasažen* utrpení nevinných
dětí, ještě k tomu pocházející z chyb a zodpovědnosti druhých*
bída vykořisťovaných a utlačených; utrpení «omylem« přírody,
např» poškozením dědičných vloh, a mnoho jiného - od štěstí bo
hatých hříšníků a neštěstí chudých spravedlivých až k nepocho
pitelnostem lidských dějin*
Mnohé jistě poukazuje na to, že jednotlivé zlo tu pravid
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lem nestojí izolováno® z jednoho zla může vzniknout prospěch
vzhledem k něčemu jinému, s tím se však nedá počítat. Což by
moudrý uspořadatel světa, který může nechat vzejít dobro ze
zla, nemohl nechat vzcházet dobru pouze z dobra? Nemusíme jako
křestané říci, že neznáme odpověů, jež by tento problém mohla
zcela konkrétně vyřešit?
To nevylučuje situace, kdy v určitých případech, ze způso
bu, jímž lidé nesou lidské utrpení tohoto světa, můžeme vyčíst
naplnění smyslu člověka, jež v této vzácné velikosti vzniká
vlastně jen v utrpení. A&e to jsou případy, kdy se člověk uká
že větší, než jeho utrpení. Nezodpovídáme tím ještě otázku,
proč Bůh vůbec nechal vstoupit utrpení do světa.

2*43

Vysvětlení Starého zákona; důvěra v Boha, který je větší

Není tomu však zase jen tak, jakoby před touto otázkou byl
křestan odkázán na tupou rezignaci, gž starý zákon zná vášnivý
spor člověka Joba s £ohem pravě o této otázce (srv^sešit 1/2*22)
job se nespokojuje s vysvětlením, že utrpení, potkávající člo
věka, jsou tresty za jeho hK chy. I oc^ověč, že půl chce člově
ka utrpením vychovat, ee mu zdá příliš "chytrá« a vykonstruova
ná. jeb odmítá překotné odpovědi. Aie zdá se, že odpověd nedo
káže dát ani on, rozhodně ne takovou odpověd, jež by problém
sám zprůhlednila*

Bůh se jistě projevuje Jobovi jako lidský půh, když mu dovo
luje, aby se ptal. BŮh nevyžaduje víru, jež by se opírala o ukvapené odpovědi.
job vposledku odpovídá tím, že oněmí a sklání se před poheu*
Nesklání se však před mocí přírodního dámona, proti němuž člo
věk nic nepořídí, sklání se se svým nevyřešeným problémem před
Bohem, který je větší« ptih sám je věřícímu zárukou* utrpením
nevinného se svět nevymyká z boží ruky. Ale proč je ternu t ak,
to nemůže racionálně nahlédnout ani věřící. pornu, kdo věří, zů
stává však tajemství Boha bližší, než neproninutelný problém
zla. vzdá se samozřejmě toho, aby boží dobrotu a všemohcucnost
vypočítával lidským způsobem, považuje však přesto za možné,že
půh je současně dobrotivý i všemohoucí, pr otože tomuto stále
většímu Bohu důvěřuje ještě více než své ideji o nejvyšší by
tosti.
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2*44

Zvěst Nového zákona* zjevení Boží lásky ve smrti a
vzkříšení Ježíšově

Věřící, který má před očima už Kristovu smrt a vzkříšení,
smí tváří v tv^ř neproniknutelné otázce po utrpení a smrti mys
let ještě o něco dále* Bude myslet na to, že Bůh se v osudu
Ježíšově propůjčil smrti, a přijal ji jako svůj vlastní osud
v tomto světě»
Zde se může ozvat slovo «smrt Boha”, jež dnes hraje velkou
roli v teologickém myšlení (srv*sešit 3*32)* Toto slovo však
musíihe zkoumat v jeho pravém významu» Bůh samozřejmě nemůže ze
mřít, pokud je B&h* Nemůžeme na Boha přenášet přirozený zákon
života, podle něhož život vzniká ze smrti* pro giěho není smrt
a zmrtvýchvstání vývojovým stupněm* půh nemůže zemřít* je to
člověk ježíš, který trpěl smrt jakožto lidský osud v hrozné for
mě ukřižování* Ale v této smrti šlo o pobyt boží v tomto světě»
Ježíšova smrt se dotýká boží přítomnosti a tím jeho osudu v tom
to světě* platí to díky Ježíšovu zvláštnímu vztahu k Bohu, jeho
Otci* Qh je »synem«, jehož Bůh vydal pro nás na smrt(srv*Řím 8?32)*
V Ježíšově smrti jde bezprostředně o boží lásku» v ní se £Ůh
posledním a radikálním způsobem zjevuje jakožto láska* v Ježíšo
vě smrti B^h. krajním způsobem vychází sám ze sebe a přibližuje
se k člověku* Qn sám vstupuje do posledního osudu člověka - do
jeho smrti* «»»sám sebe zmařil... když se stal poslušným až k
smrti, a to k smrti na kříži«(pil 2»7 a násl.) půh nás tak smi
řuje s palčivou otázkou po smřti, protože on sám ve světě od
něno stvořeném tomuto osudu utrpení a smrti neustoupil z cesty*
právě touto krajní solidárností s námi ve smrti nám prora
zil cestu, na níž se skrze Ježíšovo vzkříšení stává smrt počát
kem slávy* Ani na tomto pozadí nemůže křestan jednoduše prohléd
nout dějiny světa a svůj vlastní osud, ale může s pavlem vyznat•
«Myslím totiž, že utrpení tohoto času nejsou nic ve srovnání
se slávou, která se má zjevit na nás»« (Řím 8>18)

2*5

Živý

Bůh

zjevení

jo, co jsme zde řekli, naznačuje, že ne každá výpověd o
pohu, jež zní zbožně, je také správná* ještě jednou se tu zvedá
otázka; jak musíme myslet a mluvit o Bohu, chceme-li ho postih
nout jatí o Boha živého? u^is-tuje nějaké kriterium, měřítko pro
to, zda to, co o Bohu vypovídáme, není přesto jen pouhý obraz,
který si o něm vytváříme my?
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Bůh
je blízký a současně nevýstižný
jistě ani biblické zjevení nenabízí kriterium, jež bychom
měli pohodlně po ruce a jež by nám ihned ukázalo, zda nějaký
výpovéů o Bohu tohoto Boha skutečně postihuje, jakové kriterium
najdeme spíše implicitně v kritice příliš lidských představ o
Bohu, jak ji pronášeli ve starém zákoně především proroci«» Izra
el si nesměl Boha a jeho smlouvu přizpůsobovat podle vlastních
potřeb (srv.seš. 12/2»45)* Ne všechno, co bylo zbožné, co se
odvolávalo na Boha, mohlo před Božím nárokem obstát« proroci
mluvili o »'žárlivém Bohu”, nesrovnatelném, který bdí nad tím,
aby byl Izrael věrný jemu a nikomu jinému*
Toto poznání je rozhodujícím krokem na cestě Božího sebezje
vení i v naší vlastní víře v poha. Je tím rozhodujícím způsobem
spoluutvářen křesťanský monoteismus - vyznání jednoho jediného
Boha« je jen jediný Bůh, protože Bůh sám v sobě je skutečně na
prosto jedinečný, ono neurčité »božské«, jež vším proniká jako
proudící síla, samo však nemá podobu - neexistuje. Bůh Izraele
má podobu, jenom si ji lidé nesmějí zobrazovat, proto žárlivě
střeží to, aby si lidé o něm dělali obraz, jak si ho představu
jí. A pře sto nám dává v dějinách, jež s nami žije, poznat svou
tvář,

2•51

Na první p ohled bychom se snad mohli domnívat, že »sáh otec«
je nedostačující obraz boha proti Bohu filosofů» Ale Starý zá
kon nás naproti tomu poučuje, že "osvícení”, očištění požího
obrazu, se tu podařilo v jiné a vyšší formě; Bůh se nám zjevil
jako jeden a jediný, jako pán svého lidu a všech lidí.

Bůh otec je především Bůh Ježíšův, v Ježíšově vztahu k otci
se posledním způsobem ukarzuje, že půh je oslovitelné "Ty”*
Svatý Bůh dějin je - v protikladu k Bohu filosofů - naprosto a
zcela konkrétní, je natolik osobní skutečností, že je skutečně
jiný a nemohou být vedle něho jiní bohové. Božské bytí není
vlastnost, jež by byla použitelná na vše, co stojí "nad” Člově
kem. "Bůh" je vlastní jméno toho, kdo je pro svou jedinečnost
jen jediný.

2*54

Člověk

je otevřený Bohu

je—li Bůh oním "Ty” pro lidi, pak to předpokládá, že v
člověku je cosi, co Bůh hledá, že je člověk ten, kdo hledá poha

- 22a 2»52 Bůh je "TY” pro člověka
Toto kritérium třeba použít především vůči monotheismu,
jak jej z dějin známe* Monotheismus není jen křestanský* Sasto
však zůstává teoretický« je to často spíš vhled do jedinností
božské základní síly, která' je v základě všeho dění.

\ , Na určitém stupui rozumového poznání lze božské myslit jen
Vj jako jednotu« samozřejmě je spíš božským «ono«, neosobní sílou,
X i když si ji lze představovat velmi dynamickou.
proti tomuto všemu není izraelský půh božskou sílou, nýbrž
tím, co si - představově opřené o sp-ecifleky lidské - nazýváme
osobou, která ze sebe muže vyjít v lásce, a pro člověka znamená
«Ty**
Také řecká filosofie * v očištěné formě poznání božského do
šla k přesvědčení, že božské musí být podstatným dobrem a sebe
vědomé. Ale právě jako takové spočívá prý blaženě v sobě, i
když, jako zářivé slunce, vyzařuje dolů světlo, pojít paprsku
tohoto světla, byl cíl touhy člověka« Božská dobrota zde zname
nala cosi všeobecného - ne lásku ke konkrétnímu člověku, tím
spíš ne sebe se zříkající lásku.
2*53

jako ”Ty" jenesrovnatelný a jediný
Bůh

I když křestanské myšlení musí přiznat, že filosofické
úsilí už řeckého ducha dosáhlo očištěného a zduchovněného pbrazu poha - tedy osvícenství v dobrém smyslu slova - je tu přece
jen třeba rozdíl mezi pohem filosofů, nej lepší myslitelnou By
tostí, a Bohem sbraháma, Izáka a Jakoba, pohem otců, stále mít
na paměti*
Na první pohled lze myslit, že «půh otců« je vůči pobu filo—
slabší obraz poha* a1® Starý zákon poučuje o tom, že zde
soruMosvícení«, očištění ideje poha došle jiné, vyšší formy:
půh sám se zjevil jako jediný a jedinečný, pán svého národa a
všeho lidstva«
Bůh otců je však především také Bobem Ježíšovým* v JEŽÍŠOVÉ
VZTAHU K OTCI JE NEJVY3 JASNÉ, ŽE BŮH JE OSLCVITELNYM TY* S^atý
Bůh dějin proti pohu filosofů - je tak dokonale konkrétná, že
může být jediným, mimo něhož není pohů. poží bytí není vlast
ností, kterou lze vztáhnout na vše, co je «nad« člověkem.
*BÚH" JE VLASTNÍ JMÉNO TOHO, KTERÝ JE PRO SVOU JEDINEČNOST
JEDINÝ•
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a může se s Bohem setkat« Lidská touha může Boha minout, když
dává Bohu jméno a dělá si obraz Boha* Ale touha člověka po Bohu
je místem, kde se člověk a BŮh mohou konkrétněssetkat. Každé
nové setkání s konkrétně se zjevujícím Bohem rozeznívá hlouhě^ji místo, kde je BŮh v člověku «zde”, protože jako tvůrce Člo
věka nese a stvořil ho pro sebe« Tak je Bůh stále blízko každé
mu člověku, i když jeho přítomnost tušíme nejprve jako touhu
po příchodu neznámého.

zjo má na mysli i ka tolická dogmatika, když mluví o přiroze
né možnosti člověka poznat Boha (srv5seš. 5/4»21)* Kdyby člověk
nebyl jakožto člověk Bohu otevřený, pak by i zjevení bylo chyb
ným krokem. Muselo by jít Člověku přes hlavu, člověk by nemohl
zakusit, že tímto zjevením je míněn om
Zde však nesmíme propadnout omylu, jakoby pro každé věřící
setkání s Bohem bylo nutné, aby si člověk nejdříve uvědomil
svou přirozenou touhu po sohu. Fjo bymnohlo mít dokonce i opačný
účinek. Možná, že by se člověk zápasící o víru křečovitě namá
hal si tuto touhu uvědomit* možná, že by ji pak vůbec nenašel«
V mnoha lidech totiž žije tato touha jen jako zoufalství a
vzdorná naděje, ve víře ses Bohem setkáme pouze tak, že £ůh
svým milostivým obrácením k člověku nejprve vzbudí mnohonásob
ně skrytou touhu po setkání - ne tak, že by v člověku nejprve
vypukla čistě přirozená touha po Bohu.
2*55

Bůh dovoluje člověku, aby ho oslovil jeho jménem

Kdo hledá osobní společenství s určitým člověkem, musí
znát jeho jméno, jímto jménem člověka voláme. Tak můžeme dobře
pochopit, co zjevení Božího jména znamenalo pro jzrae 1« Bylo
příslibem lidské touze, že tato touha skutečně dosáhne vytouže
ného. Bylo to otevření životního společenství, smlouva byla ži
votním společenstvím, v němž měl Bůh jméno, to znamená, že byl
konkrétně «zde”. Kení divu, že toto jméno bylo něčím víc, než
libovolným souhrnem hlásek. j>ředstavuje-li se Bůh jménem Jahve
(Ex 3,14) a současně jako Bůh Abrahamův, Izákův a Jakubův, pak
se v tomto jménu BŮh skutečně a cele zjevuje, on je BŮh, který
je skutečně ’»zde” a bude ”zde”. lz® ho tímto jménem oslovit, i
když lidé užitím tohoto jména nemohou Bohem disponovat»

2»6 Úkoly
1. v jaké souvislosti stojí otázka, čím je Luh pro nás,
k otázce, co je BŮh sám v sobě?
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2* Co rozumí racionalismus «nejvyšší bytostí«? jakou cenu a
jaké nebezpečí vidíte v této definici Boha?
3« CO nám mohou a nemohou poskytnout formulace »Buh je jiný«
a «Bú# je absolutní tajemství«?
4» Z jakého pochopení Boha přistupuje bible k problému zla?

5» Jaké základní kriterium pro správné myšlení a mluvení o
Bohu je obsazeno ve výpovědích bible?
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3*

OTEC

N A Š E H O

PÁNA

J E Ž Í Š E

KRISTA

Bůh zjevil lidem své jméno,
jméno zjevil vpcsledku
vrcholně v Ježíši Kristu, jím je Bůh s konečnou platností pří
tomen zde v dějinách* to vše také znamená* v něm se nám proje
vil sám Bůh jakožto Bůh, a právě v tom, že se v Ježíši Kristu
projevil jako Bůh pro nás, dal nám poznat, kdo je on sám* Takto
je ježíš Kristus řešením základní otázky, jež se táhne tímto
sešitem*
Tady se znovu projevují problémy a důsledky, o nichž musíme
s ohleaem na dřívější sešity tohoto kurzu uvažovat; Jak se může
nekonečný £Úh s konečnou platností zjevit v dějinách lidské po
stavě, aniž by tím dějiny skončily (?♦!)? jak se vůbec může v
člověku vyjevit plnost boží a co to vypovídá o Člověku? qo vposledku znamená pro lidské poznání Boha, že ježíš je konečnéy
nepřekonatelné zjevení boží pro člověka (5*3)1
3*1

Nekonečný Bůh v dějinném
z j e v e n í

3*11

poslední zjevení
dějin?

boží v

Ježíši

zúžení Boha nebo konec
-

Buh, který zjevil své jméno ve starém zákoně - zůstává
stále tím větším, jehož nelze nikdy pojmout* neznamená to potom
jakési zúžení, když má Bůh vyslovit poslední slovo, jak o tom
mluví list židům l,ls «Mnohokráte a mnoha způsoby mluvil kdysi
Bůh k našim otcům skrze proroky* naposledy, a to v těchto dnech,
promluvil k nám skrze svého Syna«* podaří se přitom křesťanům,
nezkrátit napětí slova «konec času«, že totiž konec má ještě
časový interval?

Nejprve mělo toto slovo pro ty, kdo věřili v Ježíše, ten
smysl, který s ním mimoděk spojujeme* čas dospěl ke konci a tím
je spotřebován* po něm už nemůže nic přijít, uůvod, proč by měl
být čas u konce, neodvozovali věřící z nějakého pesimismu- ne
přijde přece už nic lepšího, jsme u konce, protože bylo dosaže
no hranice. Toto přesvědčení kořenilo spíše v pocitu významu
toho, co se stalo v Ježíšově životě, smrti a vzkříšení* zde nic
neskončilo v tom smyslu, v němž má všechno pozemské dění hrani
ci* zde se jednalo o dovršení* Nezůstalo už nic, co by si bylo
lze přát. Touha byla vyplněna«

Dokud prvotní církev spojoval úžas ze vzkříšení Ježíšova s
očekáváním bezprostředně nastávajícího konce, zůstával problém,

- 26 jak spojit dovršení a časový odstup, skryt* Když se však ukáza
le, že v tomto posledním čase, totiž posledním a konečném slovu
Božím, máme ještě mnoho svěÉsky-dějinného času, vyvstala otázka
pc nepřekonatelnosti Božího zjevení v Ježíšovi novým způsobem»
Muže být tpto poslední slovo Boží skutečně posledním Božím slo
vem v tom smyslu, že už nemůže být nikdy překonáno? Nemusí Bůh,
pokud dějiny ještě pokračují, mluvit v každé době a ke každému
člověku vlastním způsobem? nebylo to, co se stalo tenkrát, jen
příkladem toho, co se musí dít stále znova?
jo, co se stalo v Ježíšově životě, by pak jen ukazovalo, jak
intenzivně a aktuálně ježíš zakoušel boží nárok* y tou by byl
jedinečný vzor, který by dával odvahu vpustit Boha do vlastní
ho života se vší rozhodností, jakou nám ukázal ježíš*

3*12

poslední Boží zjevení v Ježíši - přijetí dějin do
pohybu Syna k Otci

Křestanská tradice to pochopila jinak» Myšlenku o posled
ním slovu Božím k lidem, o Ježíšově nepřekonatelnosti, vzala
vážně - a to vposledku s odůvodněním, jež zaznívá na citovaném
místě k gidům» dřivě k nám Bůh mluvil prostřednictvím jiných,
pověřených lidí» jeho posledním slovem byl «syn«*
jž pavel formuloval tuto myšlenku: «je-li Bůh pro nás, kdo
proti nám? Když ani vlastního syna neušetřil, ale za nás ia
všechny ho vydal na smrt, jak nám s ním také nedá všecko?«(Řím
8,5i a násl.) Tím chce pavel zjevně řícis Bůh nám dal to, co
měl nejmilejšího» K^yž vydal Ježíše jako svého milého Syna, ne
dal nám nikoho menšího než sebe sama* Tato výpověd má smysl jen
tehdy, je-li ježíš pro Boha samého stejně důležitý jako pro nás«
Bůh dal v Ježíši svůj vlastní život, protože se zcela a napros
to s Ježíšem identifikuje» on je jeho nejdražší, jeho Syn, ob
sah jeho vlastního života»
y ježíši dal Bůh tedy skutečně všechno» «yšedhno« - to je
především plnost vlastního života, božství boží, jestliže přes
to čas a dějiny pokračují, pak to může pouze znamenat, že dos
taly novou kvalitu» dějiny nejsou u konce» Rozvíjí se v nich
to, co přišlo s Kristem, pějiny se účastní synova «pohybu«•
z Boha vycházejí a vedou k otci.
I na to Pavel poukázal nej výstižnějším zpusobems «půh však
ukazuje svou lásku k nám tím, že Kristus zemřel za nás, když
jsme byli ještě hříšníci. Mnohem spíše tedy budeme nyní, poně
vadž jsme ospravedlněni jeho krví, zachráněni skrze něho od

- 27 hněvu» jestliže jsme totiž byli smrtí jeho Syna smířeni s Bo
hem, když jsme byli jeho nepřáteli, tím spíše, když jsme byli
smířeni, budeme zachráněni jeho životem»«(Řím 5,8-10 J

3*2 Boží

zjeve ní

jako

sebezjevení

Když se nyní ptáme, jak se mohl Bůh s konečnou platností
zjevit v člověku, pak musíme především pamatovat na to, 00 už
bylo v 5.sešitě řečeno o zjevení, «že totiž půh».« nezjevil ně
co, nezprostředkoval».« předmětné vědění a vecnou pravdu, ale
sám sebe« (sešit 5/4*14)» Toto sebezjevení boží je zjevením v
lásce, jež se dovršuje v slově a činu, to však znamená — kon
krétně« v člověku! Ták se mohlo udát v Ježíšově životě, smrti
a vzkříšení.
3«21 Radikální boží nasazení v člověku Ježíši

Zjevit sebe - to znamená, že pouze nemluvíme, ale sami se
nasazujeme. Na druhé straně musí toto nasazení být vždy vyjád
řeno slovem, aby bylo pochopeno.
Ták se půh nasadil slovy a jednáním v dějinách» Mluví tak,
jak mluví láska* Ta se totiž angažuje tam, kam chce přijít ja
kožto láska* Tam se vtěluje, «inkarnuje«. «inkarnace« je slovo,
jež jsme razili pro vtělení, pro čin Boha,který se stal člověkem»
je zřetelné, že Bůh není láskou klidně odpočívající, jež by
zářila sama pro sebe a ještě trochu vyzařovala» půh se odebral
do světa, zde nabyla jeho láska podoby, totiž podoby Ježíše
Krista, a v ní se uskutečnila: člověk Ježíš je boží láska v do
vršeném historickém uskutečnění*
Takto se může láska uskutečnit* jen tehdy, když se angažuje
s poslední radikálností* a může být «pochopena« jen tehdy, když
ji člověk v její angažovanosti zažije a tak do ní vstoupí, pro
tože se Boží láska uskutečnila v Ježíšově historii, y jeho ži
votě, smrti a vzkříšení, můžeme i v lidském životě Ježíšově
rozeznat boží lásku, Boha samotného.
posledním, všechno obsahujícím Božím slovem k člověku nejsou
nauky, jež by bylo lze dále rozvíjet nezávisle na Ježíši; ježíš
sám je tímto slovem, jeho život se slovy a činy, jeho umírání a
vzkříšení jsou onou událostí, která mluví - sebezjevením Božím»
V tomto smyslu nesmíme ježíš© štěpit na člověka a za nímp ©slé
ze - chceme-li přejít k tomu vlastnímu - na Boha« podvojnost
Boha a člověka v Ježíši Kristu musí sice zůstat, máme-li říci,
že on je vpravdě Bůh a vpravdě člověk a obojí zcela a nezmenše
ně (srv*seš. Iq)« Nesmíme však chápat člověka v Kristu jako
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popředí a za ním hledat Boha jakožto důležitějšího# Tak bychom
rušili jednotu, jež je Božím činem* že se totiž v Ježíši on sám
mo^l vyslovit a dějinami projevit*

3*22 Vzkříšení člověka Ježíše jako zjevení lásky a všemohoucnosti Boží
V tomto smyslu je také třeba vykládat ten zvěstovateský
obsah křestanské víry, který to vše v jistém vztahu spojuje do
hromady: že totiž ukřižovaný Ježíš skutečně žije (srv«seš»6/
4*2 a 4*3)* V tom zjevil Bůh svou osobitost nejhlouběji» vzkří
šení Ježíšovu smrt neodvolává, ale potvrzuje, že tato jeho smrt
je posledním projevem, ba vylitím lásky» Ale potvrzuje ji tak,
jak potvrzuje Bůh svým způsobem, v němž se spojuje láska a vše
mocnost» ye své smrti byl Ježíš sice vytlačen ze světa» Ale Bůh
ho přijal» A proto přichází do světa znovu, ted ve své vlastnic
tví, jež mu už ^ikdo nemůže upírat» Tak nabylo ono často tak
vzdálené tajemství boží pro člověka navždy konkrétní podoby»
»’jméno»’, jmenuje se; ježíš je pán ke cti Boha otce (pil 2>H)*
Současně se vzkříšením Ježíšovým stává věrohodnou celá ces
ta, kterou puh s lidmi nastoupil od Abrahamova povolání» Ježí
šovým vzkříšením se stává viditelnou vnitřní logika celých Bo
žích dějin* v Ježíšově osudu se ukazuje, že v historii Boha s
člověkem se spojuje láska a všemocnost, protože se zde sešly
skutečně božským způsobem, p když z tohoto hlediska nemůžeme
kažfiou jednotlivou konkrétní událost dějin pochopit jako něco
neseného současně láskou i všemocností,zakládá Ježíšovo vzkříše
ní přestp naději, že tato láska a všemocnost nesou celé dějiny»

3»23

člověk Ježíš jako zjevení Boží o člověku Bůh chce dovršit lidské bytí

Toto poslední boží slovo je - způsobem, jímž jej Bůh vy
slovil - i zjevením°člcvěku.
1/- Boží slovo o člověku, vyslovené ve vzkříšení Ježíšově,
říká, že před průlomem boží slávy člověk nemizí, nezaniká» ježíš
zůstává člověkem i jako vzkříšený a vyvýšený• boží láska a sláva
ho prozařuje právě jako člověka - nevsává ho do sebe.
TO přirozeně není všeobecné slovo o člověku, je to především
slovo o Ježíši» Al® co je řečeno o něm, platí přesto pro lidi
vůbec* člověk, k němuž bů& obrací své spasení, jím není pohlcen«
Baopak právě tímto spasením se dovršuje ve svém lidství«
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2/— Bůh chce dovršit společenství
protože však celá existence Ježíšova a jeho os-ud je zje
vením boží lásky, ukazuje se v něm ještě xxki hlubší výpověů o
člověku* ježíš jako boží láska je člověkem pro druhé, pro všech
ny» proto jsou s ním všichni lidé spojeni, všichni s ním tvoří
společenství před Bohem# Bůh chce všechny lidi pojmout do Ježí
šova osudu a tím do Ježíšova oslavenís «pebot ty, o nichž to
předzvěděl, ty také předurčil, aby byli připodobněni obrazu je
ho Syna, takže ©n je prvorozený mezi mnoha bratry*”(£ím 8,29)
3*3

Z j evení

a

spoluúčast

půh chce všechny lidi pojmout do Ježíšova osudu a tím do
Ježíšova oslavení* zjevení, jež ježíš přinesl, lze poznat tedy
pouze ve společenství s ním»

3♦31 poznání ve "vytržení”
Křestanské zjevení se příliš často chápalo jako pouhé sdě
lení pravd, jež by člověk musel přijmout jen intelektuálním
způsobem (srv,sešit 5/4*15)*
lyejde tu teči o to, zda člověk, který by se rád ujistil o
nosnosti své víry, musí užívat také vědecké formy myšlení a bá
dání*
v dnešní době jistě musí* jde spíše o poznávací pos
toj, který stojí za ní$* pokládá člověk všechny věci za pouhé
objekty svého poznání? Rozebírá je proto, aby je nejen poznal,
ale také ovládal?
Bible naproti tomu podává zcela jiný pojem poznání* jo může
me ozřejmit na charakteristickém příkladu* o pohlavním spojení
říkáj »»poznali se” (srv*oen 4,1)* pnešní cítění by bylo spíše
opačné* úslovím «láska je slepá” se extázi milujících přiřazuje
slepota* Naproti tomu v bibli patří «vytržení” zcela zřejmě k
poznání*
Vědecké poznání, ja k se zdá, naproti tomu požaduje, aby člo
věk neupadl do «vytržení«» člověk musí být střízlivý, musfvmít
soustředěné vědomí« právě v tom je však čistě vědecký ideál po
znání jednostranný a úzký* člověk by chtěl převést všechno na
racionálně průhledné formule, ale za tu cenu, že mnoho věcí
pak nežije*

Chceme-li totiž život «poznax«, musíme ho spoluutvářet, a to
není možné, není-li člověk «vytržen mimo sebe«, nevstoupí-li
celou svou existencí do teto živoucí skutečnosti*
proto také b°ží sebezjevení nesměřuje k tomu, aby čloyěk

-w přijal Boha Čistě intelektuálně do svého vědomí* % živého Boha
se pak stane vždycky jen "nejvyšší bytost”, kterou si člověk
muže myslet, přičemž si usilovně navíc říká, že Bůh sám je přes
to ještě vyšší (srv»sešit 2/2)* Boží sebezjevení volá člověka
ven z něho samého, k součinnosti♦ Nejvyšším, přiměřeným posto
jem poznání není «být při sobě«, ale být u Boha»
3*32

poznání Boha v bytí s Kristem

jo se zvláště ozřejmí, když se ptáme, co nám ježíš obsaho
vě o Bohu vlastně řekl* Musíme konstatovat; přímo o Bohu toho
řekl velmi málo* a toto málo stejně najdeme v té či ohé formě
ve starém zákoně» A1Q v každém jeho slově a způsobu chování byl
Bulí přítomen, ne s učitelským ukazovátkem, jež poukazuje k re
produkci, ale bezprostředně» to, co řekl o Bohu třeba v podobenaství o ztraceném synu, to nezakoušeli ostatní teoreticky, ale
plnou Bitou,kterou má jen skutečnost sama; v jeho vlastním cho
vání ,
Ježíšova zdrženlivost, s níž mluví o Bohu, vedla dnes občas
k názoru, že to, oč Ježíšovi šlo, Ježíšovu věc, lze zastávat,
aniž by se přitom mluvilo mnoho o Bohu« šlo mu o člověka a jeho
svobodu»
glo mu jistě o člověka» Když však z jeho činů vyjmeme sku
tečnost Boha, pak zůstává jen velmi žalostný sociální recept,
kvůli němuž se nevyplatí zabývat se v dnešní komplikované době
ještě Ježíšovými "sociálními" představami. Ježíšova láska k
člověku spočívala právě v tom, že touto láskou^chtěl lidi při
vést pouze k nalezení sebe samých, ale chtěl přivést Boha do
jejich života* to dělal hlavně tam, kde na tom zvláště záleže
lo; např* v životě deklasovaných» v zásadě to však platilo pro
všechny* Tam, kde lidé vylučovali jiné ze svého společenství,
tam bylo třeba dokázat, že Bůh udržuje své společenství s nimi*
TO ježíš uskutečňoval (srv* sešit g)*
Na jeho životě fascinovalo to, že půh byl "zde"» Ne bezdů
vodně zachovala křesťanská obec - ač se rozvíjela hlavné v řec
kém jazykovém prostoru - znění původního slova z Ježíšových
ust v jeho mateřské řeči; "Abba”* Toto "abba" je familiárně dů
věrné slovo pro otce, jež pe jenom ježíš odvážil obracet na to
ho, kdo je pánem nebe i země* Když křesťané toto slovo přejali,
pak to vyplývalo z jejich věřícího přesvědčení, že učedník může
sám orientovat svůj vztah k Bohu jen v bezprostředním základě
Ježíšova života, a co více« že se smí, ba musí účastnit Ježíšo
va vztahu k jeho
Chceme-li tento Ježíšův vztah k otci a
tím vztah každého křesťana k o'tci vyložit a uchopit čistě inte—

lektuálně, rozsype se nám pod rukama* co skutečně znamená lás
ka a lidskost otcova, uvidíme jen na Ježíšově podmanivém způ
sobu, jakým přivádí Boha k lidem, a pouze tehdy, když jdeme za
Ježíšem*
3,4

úkoly

1» jaký problém vyvstal v prvotní církvi tváří v tvář přesvěd
čení víry, že se v Ježíši Kristu událo poslední zjevení bo
ží?
2* jak se mohl B^h definitivně zjevit v dějinném člověku Ježíši
Kristu? jakého charakteru nabyly pokračující dějiny v této
události?

3* jaký pojem poznání, protikladný k racionalisticky zúženému
poznávacímu ideálu, nacházíme v bibli? co to znamená pro
lidské poznání Boha?
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4.

JEŽÍŠ

KRISTUS -

ZJEVENI

ŽIVOTA

BOŽÍHO

Svým jedinečným vztahem k Bohu, bytím u otce, ježíš neza
ložil pro lidi jen možnost života z poha a s pohem-*právě tak
to zjevil nejvnitřnější tajemství Boha samého jakožto otce,
Syna a pacha*

cesta

k

Otci

4*1

S y_n -

4•11

Ježíš je ten, který je u Otce

Byli jsme dlouho ohromeni zjištěním, že ježíš pravděpodob
ně nepoužíval sám pro sebe žádný z titulu, jimiž ho označujeme
my» (srVěSešit 6/j)* jako MSyn b°ží« se neprojevoval tak, že
by si výslovně na tento titul činil nárok, ale spíše tím jedi
nečným způsobem, jímž mu byl puh přítomen, způsobem vrcholícím
v jeho smrti a vzkříšení* Nežil zřejmě ani tak z nějakého «ti
tulu»’* Nebyl ani tak «sám u sebe»’* on sám, ve své nejosobnější
jedinečnosti, byl "u otce«* právě tím se vyznačuje jeho vlast
ní existence*
Nic více, ale také nic méně, nechtěla říci křestanská nauka,
když ho později označila jako »»poha z poha" a »’jedné podstaty
s otcem»» (srv*sešit Iq)* právě tím, jak jedinečně a radikálně
je Ježíš ”u poha«, je on sám skutečný půh* to však také zname
ná, že Ježíšovo «bytí u otce« patří k poží »podstatě« samotné«
právě p±oto není Syn nijak menší než otec*
4*12

Ježíš je ten, který přichází od Otce

Vycházíme-li takto od Ježíšova konkrétního vztahu k Bohu,
mohla by se nám nově osvětlit výpověď, uložená už v Novém záko
ně; ježíš je »»preexistentní»’ Syn otce (srv.seš. 6/2«5 a 3*11)*
Ten, kdo pochopil, že Ježíš není skutečně méně než půh,
kdo vidí, Že Ježíšův pohyb k pohu je n^ vnitřnějším, životem
poha samého, musí v lidském pojmovém myšlení dojít k představě,
jakou je např* preexistence* ježíš není tím, čím Je, proto, že
by se člověk v něm pozvedl z vlastní síly k pohu; to nemůže
žádný člověk* ježíš může být tím, čím je, jenom proto, že on je
poží láska, která až z poha vychází*

Vposledku pochází sice každý Člověk od Boha, Bůh. je zá
kladem nás všech« v tom spočívá také zásadní příbuznost všech
lidí s Ježíšem* Ale ježíš není přece «jen« jeden z nás« je za
kořeněn v Bohu tak, jako je v Bohu za-kořeněna jeho vlastní
láska, protože je «milovaným Synem« (koI 1,1^)* tí^i se v Ježí
šově existenci zjevuje i něco z vnitřního života Božího«

4*13

Ježíš je stálá cesta k Otci

Co Bůh skutečně je, to pozná ovšem jen ten, kdo jde cestou,
jíž je ježíš sám (srv*jan 14,5)« Kdo však jde ve víře onou ces
tou, jíž je Ježíš, ten pozná, že tato cesta je nemáně důležitá
než cíl - otec# Něhot cesta - ježíš - patří k vnitřnímu životu
Boha samého, protože ona je pohybem lásky, vycházející z Boha
a k Bohu vedoucí»
proto také cíl na konci cestu ne pohlcuje* pohyb z Boha,
a k Bohu, zůstává*
pastane sice «čas”, kdy tato cesta jakožto dějinná cesta už
proběhne všechny své vývojové stupně« cesta má smysl přece jen
tehdy, když «neprobíhá”, ale vede k cíli* Tak je přece cesta
Ježíšova už od jeho nanebevstoupení pro něho samotného a cíle?
dokonána u otce* v jeho věřících však probíhá Ježíšova cesta
jako poutnička cesta dále - v plné moci Ježíšově* Ale i této
poutnioké cestě je přislíbeno dovršení«.
površení na konci nepřinese tedy strnulý klid, v němž už ne
ní pohybu, ale bude čistou láskou* právě dynamika přetrvávají
cí lásky bude blažeností pro člověka*
To naznačuje sv* pavel, když říká- «potom bude konec, až
odevzdá království Bohu otci, až zničí veškeré panství a veške
rou moc & sílu. Mnsí totiž kralovat, dokud si nepoloží všechny
nepřátele pod nohy# jako poslední nepřítel bude zničena smrt*
Když však praví, že všechno je mu podřízeno, je vidět, že všech
no kromě Toho, jenž mu všechno podřídil* až mu bude všechno pod
řízeno, tu i syn se podřídí jomu, jenž mu podřídil všechno, aby
Bůh byl všechno ve všem*« (1 Koř 15,24^28)

4«2

Duch - společenství
a
__ Bohu
v

s

bohem

4*21 Cesta k Otci skrze Syna v Duchu
Kdo je ve své víře na cestě s Ježíšem, dochází současně
společenství s puchem* to ani tak neznamená, že by člověk na

54
této cestě Božího pucha «potkával« jako jakýsi protějšek,*
podle svědectví písma můžeme jít cestou s Kristem pouze "v"
puchu.: «jjikdo nemůže říci: ježíš je pán, leda v puchu svátém*«
(1 Kor 12>j)
4«22

V Duchu se dává Bůh sám

MŮžeme-li mít společenství s pohem a Ježíšem jen «v« puchu,
je tomu tak proto, že puch je vlastní «neternost« boží* Tato
«niternost« neleží však kdesi hluboko v pohu, jak si tento po
jem vytváříme podle niterného našeho lidského srdce« člověk
je ve své niternosti zcela u sebe a sám pro sebe» půh je naopak
ve své niternosti společenstvím» právě to, co se děje mezi Je
žíšem a Bohem, je nej vnitřnější poží život* »půh je láska«, ří
ká písmo svaté« páska se děje# Ta^> kde se děje, je život*
To je dimenze pucha, jež nám není uzavřena, ale jsme do
ní «skrze« Ježíše přijati* on dává tohoto pucha, a v tomto puchu nás také přijímá otec* otec nás přijímá do společenství,
jež je mezi ním a Synem* proto také může písmo říoi, že to je
Gtec, který nám dává «Ježíšova pucha«*
jestliže puch je poží láska, pak přirozeně stále proudí
do všeho toho, co půh ve své tvůrčí, rozdávající lásce tvoří*
puch se vznáší už nad poČíhajícím stvořením, ježíš už přichází
ze síly Ducha* Ale plnost pucha je přítomna v dějinách teprve
tenkrát, když se Ježíš krajním způsobem odevzdává otci a ve
své oslavě přijímá otcovu odpověd.
V tomto smyslu může Janovo evangeliumříci: «pebot puch svá
tý neb^l dosud dán, poněvadž Ježíš nebyl ještě oslaven« (jan 7,
59)4 půh sice stále přicházel* potud byl stále «zde« a i jeho
puch byl v dějinách přítomen* Ale teprve ježíš a dovršení jeho
cesty přinášejí na tento svět plnost pucha*
4*23

V Duchu jsme přijímáni do Boží lásky

Takové je tedy dovršení spásné cesty Ježíšovy, jež přijímá
lidi do společenství s pohem* zjevení poží totiž není grandios
ní předvedení boží slávy před očima žasnoucího, ale vposledku
nezúčastněně zírajícího člověka* zjevení chce účinnou spoluúčast
na milujícím společenství v Bohu, ba ono samo je touto spolu
účastí, darovanou od Boha, puch sám je tímto společenstvím, v
němž se nacházíme «mezi" Ježíšem a otcem.

- 35 To neznamená, že Duch ~ naše společenství s Bohem a mezi
sebou- vzniká teprve naší společnou lidskostí a solidarizací#
je jisté, že naše láska v tomto dění není nedůležitá. Ale krá
lovství boží je i ve svém dovršení skryto v lásce, jež tu byla
už předem, nejprve v nezbádáteIném tajemství Božím a skrze
ježíse pak také v nás všech a pro nás všechny.

4*3 Úkoly
1« podle dřívější obecné představy nám ježíš dal výslovná
poučení o tajemství trojjediného Boha» v tomto sešitě se
naopak tvrdí, že nám ježíš «přímo o Bohu řekl velmi málu«»
V jakém smyslu můžeme a smíme v Ježíši přesto vidět přístup
k nejvnitřnějšímu tajemství Božímu a zjevení tohoto tajem
ství?

2» Tento sešit má sp olečné téma; půh — všechno ve všem«
Na druhé straně je v něm výpověď, že «před průlomem boží
slávy člověk nemizí, nezaniká”»jak je možné - především
vzhledem k tomu, co jsme řekli ke konci - tento zdánlivý
rozpor vyřešit?

