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PŘEDMLUVA 
Víra - myslí si mnozí - že je druh fantazie nebo reziduum středověké ideologie. A 
vskutku při bližším seznámení se s terénem zjistíme, že v mnoha případech tomu 
tak je. 
Ale víra Abrahamova, háková, Jákobova, Mojžíšova, Davidova, Izaiášova, 
Mariina, Petrova, víra Matky Terezy a Jana Pavla II. není fantazie ani 
ideologie. 
Zjišťujeme, že je to sice neviditelná, ale nesmírně mocná síla, v níž je 
intelektuální i volní řád. Poznáváme, že v přirozené rovině je základní dispozicí 
naší omezenosti: samozřejmé věříme samozřejmým autoritám. 
Nejen že jsou tedy zřejmá kritéria pravé víry (poněvadž existuje pavěra = 
pověra, a fanatická víra = křeč, upjatost, bezohlednost a sveřepost), ale v 
důsledku života z víry ve škole Kristově nachází člověk vlastní identitu a stále 
více se zjasňuje jeho vztah k Bohu i lidem (kteří jsou jeho obrazem). 
Křesťanská víra je hybnou silou věřících, vnitřní hygienou, prevencí a nástrojem 
reflexe nejhlubších pohybů duše. 
Tato kníhaje o tom, že každý může okoušet „ blahoslavenství těch, kdo uvěřili". 
 
31. července 1998 bratr Jiří Paďour OFMCap., pomocný biskup pražský 



ČÁST PRVNÍ: Ctnost víry 
 
 

Co je víra? - Teologální ctnost víry je charakteristická svou neobyčejnou 
složitostí. V úvahách, jež zde uvedeme, jde o to definovat skutečnost víry nikoli z 
hlediska dogmatické teologie, leč v pojetí teologie duchovního života. 
Novozákonní víra je odpovědí člověka na Boží zjevení v Ježíši Kristu. Je účastí 
na Božím životě, zkušeností Božího života v nás, která nám dovoluje vidět sebe 
samé i skutečnost, jež nás obklopuje, jakoby Božíma očima. Je to oddanost 
osobě Krista, našeho Mistra, Pána, Přítele; víra znamená opřít se o Krista -
spolehlivou skálu naší spásy - a zároveň znamená vydat se jeho nekonečné moci 
a neomezené lásce. Víra se stává tváří v tvář lidské bezradnosti hledáním 
útočiště v nevyčerpatelném Božím milosrdenství, kdy všechno očekáváme jen od 
Boha (srv. G. Thils, Sainteté chretienne, 359). 



KAPITOLA I. 
Víra jako účast na Božím životě 
 
 
S v. Tomáš Akvinský říká, že víra nás přibližuje k poznání Boha. Když totiž 
máme účast na Božím životě, začínáme všechno vidět a hodnotit jakoby Božíma 
očima - omnia quasi octilo Dei intnemur (In Boeth. de Trinitate, q. 3, a. 1). 
Účast na Božím životě skrze víru způsobuje, že se stáváme novým člověkem, 
začínáme nově chápat skutečnost, nově vidíme jak Boha, tak časnou skutečnost, 
jež nás obklopuje. Skrze víru začínáme v časné skutečnosti vidět působení první 
Příčiny - Boha. Všímáme si jeho přítomnosti a působení jak v sobě, tak ve světě 
přírody či dějin. Zjišťujeme, že to on je autor, stvořitel všeho, že to, co vnímáme 
pouze lidsky, světským pohledem, není plná skutečnost, nýbrž vidění čistě jen 
vnější, vidění pouhých druhotných příčin, jichž Bůh používá. 
Víra je ctnost, která umožňuje kontakt s Bohem a je základem nadpřirozeného 
života. Poněvadž se nachází u základů veškerých nadpřirozených činností, děje 
se vše jejím prostřednictvím. O aktivitě nadpřirozeného života rozhodují 
přednosti i nedostatky naší víry. Těžkosti duchovního života jsou vždy spojeny 
se slabou vírou. Víra je základní ctností, protože nám dává možnost účasti na 
Božím životě. Víra je účastí na Božím myšlení, je to jakoby nadpřirozený 
rozum, zasazený do přirozených sil, jenž nás uschopňuje smýšlet jako Bůh jak o 
nás samých, tak o všem, s čím se setkáváme. 
Proto věřit znamená uvádět v soulad své myšlení s Božím a identifikovat se s 
ním. 
Rozdíl mezi poznáním přirozeným a poznáním skrze víru není rozdílem stupně, 
ale podstaty. Víra přináší sjednocení s Božím smýšlením a vnitřní účast na 
světle, v němž Bůh poznává sám sebe. V tomto smyslu vede ke kontemplaci, je 
úvodem k budoucímu poznání Boha na věčnosti. 
Dříve než skrze víru vstoupíme do Božího života, do života Ježíše Krista, Bůh v 
nás právě skrze víru počíná svůj vlastní život. Cílem naší víry je myslet jako 
Ježíš Kristus, dovolit jemu, který v nás žije prostřednictvím naší víry, aby nás 
používal, myslel v nás, žil v nás. 
Díky víře se v nás může úplně přeměnit dosavadní způsob vidění, myšlení, 
cítění, prožívání. Víra přetváří naši mentalitu, vede nás k tomu stavět Boha vždy 
na první místo a soustředit se na zaměření celého svého života k Bohu, s cílem 
interpretovat celý svět ve světle, které od Boha vychází. Pak jsou všechny naše 
úsudky, hodnocení, přání a očekávání prozářeny světlem víry. A tak se 
uskutečňuje společenství víry, jež dosáhne své plnosti až v lásce. 
Stvořený svět, který nás obklopuje, je jakýmsi hlasem, jenž k nám promlouvá. 



Pokud máme slabou víru, pak tento hlas způsobuje roztržitost, odvrací nás od 
Boha a soustřeďuje na sebe. Jak víra roste, nastává opačný proces. Tehdy k nám 
začíná vnější svět hovořit o Bohu, soustřeďuje nás na něj, přitahuje k němu, 
stává se znamením jeho přítomnosti, pomáhá s ním navazovat kontakt, zkrátka 
se pro nás stává místem, v němž se s Bohem setkáváme. Víra nám umožňuje 
překročit klamná zdání, všimnout si prvotní příčiny za příčinami druhotnými. 
Dovoluje spatřit, že to, co se okolo děje, se neděje lidskou silou. Víra umožňuje 
objevit Boží stopy ve stvoření. Dává nám možnost vidět v jevech a 
událostech výraz Boží vůle, vidět v událostech znamení toho, že tudy prochází 
Bůh. 
 
Rozpoznávat milující Přítomnost 
Každá chvíle našeho života je proniknuta Přítomností, jež miluje a rozdává. Žít 
ve víře znamená umět postřehnout tuto Přítomnost, která nás miluje a stále nás 
obdarovává. Díky víře se Kristus postupně stává světlem, jež prozařuje celý 
život člověka, prosvětluje svět. On se stává živou, činnou Přítomností v životě 
svých učedníků. Každá chvíle života nám přináší jeho přítomnost. Čas je 
Přítomností psanou s velkým písmenem - přítomností Krista v našem životě, 
osobní přítomností Boha, který se zjevuje jako Ten, jenž od nás něco očekává. 
Bůh se nám zjevuje prostřednictvím své vůle. Ale co je jeho vůlí? Vždy to, co je 
pro nás nejlepší, neboť Bůh je láska. Každý okamžik tvého života je momentem, 
kdy se setkáváš s touto milující Přítomností. Někdo řekl, že čas je svátost 
setkání člověka s Bohem. V tomto smyslu je každá chvíle hřivnou z evangelia, 
poněvadž je to Přítomnost, která k něčemu vyzývá. Bůh s každou chvílí spojuje 
milost, ať už je to chvíle lehká nebo těžká. Svatý Pavel říká, že v Bohu žijeme, 
hýbáme se a jsme (srv. Sk 17,28). Od něho tedy dostáváme dar existence, ale i 
dar dechu, pokrmu, přátelství, dar každé chvíle života. 
Výrok sv. Terezie od Dítěte Ježíše, že všechno je milost („tout est gráce", srv. Le 
Carnet Jaune [Žlutý zápisník], str. 36), znamená, že vše, co se ve tvém životě 
děje, je spojeno s nějakou formou milosti. Bůh k tobě přichází v podobě daru, v 
podobě milosti, v podobě výzvy - v tomto smyslu je všechno milost. Bůh chce, 
aby se ti vše stávalo ,kapitálem" dobra. On se i ze zla snaží vytěžit dobro. Zlo 
nemůže být milost, ale Bůh ve své všemohoucnosti a nekonečném milosrdenství 
může vytěžit dobro i z něj. Následky zla mohou přinést plody v podobě velké 
příležitosti k obrácení. Tak tedy „vše je milost" a vše je hřivna, neboť Pán ti 
ustavičně a všude dává šanci. Je neobyčejně důležité, abys uvěřil v tu nestálou a 
různým způsobem se zjevující Přítomnost. 
Tato chvíle, každá chvíle přináší lásku, jak řekl kardinál Stefan Wyszyňski. 
Milost je projevem lásky, a tak každá chvíle je spojena s Boží milostí. Dokonce i 
když velmi hřešíš, je Kristus u tebe a miluje tě. Kdybys na to pamatoval, kdybys 
uvěřil, že jsi ustavičně ponořen do milosrdné lásky Boha, který tě nikdy 



neopouští, určitě bys neklesl. 
Vše, co tě potkává, je spojeno s láskou Boha, jenž tě miluje a přeje si tvé dobro. 
Je přítomen ve tvém životě nezávisle na tom, co děláš. Čas je svátostí tvého 
setkání s Bohem a s jeho milosrdenstvím, s jeho láskou k tobě a s přáním, aby ti 
vše mohlo sloužit k dobrému, aby se každá tvá vina stávala „šťastnou vinou" 
(felix culpa). Kdybys pohlížel na každou prožívanou chvíli takto, rodila by se v 
tobě spontánní modlitba. Byla by to trvalá modlitba, protože Pán je přece u tebe 
stále a stále tě miluje. Každá chvíle tvého života je proniknuta láskou této 
Přítomnosti, jež tě neustále obklopuje. 
 
Boží stopy ve světě 
Víra nám dovoluje všude vidět stopy Božího působení, chápat, že je přítomen v 
nás, v našem životě duchovním, duševním, tělesném. Když budeš umět všude 
vidět Boha, tvoje modlitba se stane modlitbou víry, bude modlitbou 
nejen slov, ale též modlitbou pohledu, úžasu nad světem, modlitbou vděčnosti za 
vše, čím tě Bůh obdaruje. 
Díky víře objevujeme, že protagonistou v dějinách světa je pouze zdánlivě 
člověk, ve skutečnosti je jím samotný Bůh. Boží přítomnost zasahuje jak oblast 
politiky, ekonomiky a společnosti vůbec, tak i naše záležitosti rodinné a 
pracovní. On je přítomen všude a na něm všechno záleží. Do jeho rukou jsou 
vloženy osudy každého z nás i osudy národů a světa. To vše poznáváme skrze 
víru, která nám přináší vnitřní pokoj. Tento pokoj plyne z víry, z vědomí, že 
Ten, kdo je nekonečná moc a nekonečná láska, drží všechno ve svých dlaních 
plných milosrdenství, že všechno řídí svou nekonečnou moudrostí a láskou. Víra 
nám dodává pocit bezpečí, klid a přesvědčení, že jsme stále obklopeni Boží 
láskou. Víra je jiné vidění světa a zvláště vidění toho, co je obtížné. Víra nám 
umožňuje poznat Boha v přírodě, v níž neustále můžeme objevovat stopy jeho 
působení, stopy jeho péče o nás i o svět, který nás obklopuje. 
Člověkem velké víry, který všude viděl Boží stopy, byl sv. František z Assisi. 
Jaká úžasná víra tryská z postavy Františkovy, když se takto modlí: Ať tě chválí, 
můj Pane, všechno, co jsi stvořil, zvláště pak bratr slunce a sestra luna. Ať tě 
chválí bratr vítr a vzduch... Stalo se ti někdy, když jsi šel loukou nebo lesem a 
ovíval tě svěží vítr, že jsi si v tom vánku uvědomil dotek Boží? Jestli ano, pak je 
v tobě něco z víry sv. Františka, který všude viděl projev Božího působení. - 
Buď pochválen, Pane, za našeho bratra větra; buď pochválen ty, který jsi v tom 
větru. Buď pochválen za vzduch, jenž nás občerstvuje, který můžeme dýchat, 
neboť ty jsi náš dech a náš vzduch. Všechno je od Pána, dobré časy i nepohoda, 
také ošklivé počasí. Živá víra nám umožňuje odhalovat Boží zázraky ve světě, 
jenž nás obklopuje, i v naší obyčejné všednosti. Dokonce i plískanice a déšť jsou 
zázrakem, který Bůh učinil pro nás. Déšť, který nás už nejednou promočil až na 



kůži, je Pánovým dotekem. Jestli to chápeš, pak se tvé poznání stane modlitbou 
víry. "Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda." Při pití, zvláště když tě v horké a 
dusné dny sužuje žízeň, můžeš i ve vodě zakusit Boží přítomnost. Na takové 
vidění světa nejsme zvyklí. A přece v té obyčejné, každodenní situaci lze 
zahlédnout Boha, jenž nás občerstvuje vodou a zvlhčuje naše žíznící vysušené 
rty. On je v té vodě. Vědomí takové přítomnosti je základem víry. Proto nám sv. 
František připomíná, zeje to „sestra voda", symbol Boží přítomnosti a jeho 
působení. 
 
Hřivny 
Bůh od nás očekává, že budeme pohlížet na všechny situace, které prožíváme, 
zvláště na ty obtížné, očima víry. V podobenství o hřivnách nás Ježíš varuje před 
tím, abychom se uzavírali vůči poznávání Boha, které plyne z víry, a netečně 
využívali vše, čím nás Bůh neustále obdarovává. Pán dal služebníkům 
příležitost, když jednomu svěřil pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu a 
zavázal je k práci. Slovo hřivna, jež v Kristově době znamenalo určitou 
peněžitou hodnotu, dnes znamená spíš hodnotu intelektuální. Tak třeba říkáme, 
že někdo je talentovaným hudebníkem či matematikem. Smysl podobenství o 
hřivnách je však mnohem hlubší. Myšlení evangelia obracím naše světské, čistě 
lidské myšlení o 180 stupňů. Je tomu tak i v případě podobenství o hřivnách. 
Hřivna je dar a určitý materiál, ale zároveň příležitost. Když ti Kristus svěřil 
hřivnu, důvěřuje ti a očekává, že ji správně použiješ. Pokud ti dal nějaké 
schopnosti, pak mu není lhostejné, co s nimi uděláš. A i to, že jsi tyto schopnosti 
neobdržel, je určitá hřivna. Hřivnou je nejen něco dostat, ale i něco nedostat. Ve 
světle víry je hřivnou například zdraví, ale i to, že stůněš. Ježíš se v každém 
případě ptá: co s touto hřivnou uděláš? Lze totiž promrhat jak zdraví, tak - a to 
spíš - jeho nedostatek. Ale vždyť vše je dar - hřivna je dar. Ustavičně jsi Bohem 
obdarováván. Hřivnou je například to, že se nedokážeš modlit, jenže ty si 
myslíš, že je to neštěstí. Důležité je, co s touto neschopností uděláš. Možná jsi 
tuto hřivnu zakopal a říkáš si: inu, tak se modlit nebudu. Ale vždyť z toho se dá 
tolik vykřesat; neschopnost modlit se v tobě musí zesílit hlad po Bohu, a tak se 
stát prostředkem tvého posvěcení. Stejně tak i problémy doma, hádky v rodině - 
i to je tvá hřivna a Bohem darovaná šance. Co s tím děláš? Pokud klesáš na 
duchu a jsi znechucen, zakopáváš hřivnu do země. Člověk víry nemůže nevidět 
hlubší smysl vlastních zkušeností, přičemž už samo hledání smyslu je jakýmsi 
proměňováním hřivny. Pokud prožíváš strach, bojíš se např. utrpení či smrti, 
také to je tvá šance. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše měla velký odpor k pavoukům. 
Jednou hovořila o tom, jak velmi se musela přemáhat, aby vymetla pavučiny ve 
výklenku pod schody (srv. Žlutý zápisník, str. 67). Velmi jí to pomáhalo na cestě 
k Pánu. Byla to hřivna, vložená do jejích rukou, kterou uměla proměnit. 
Pokud u tebe jisté situace vyvolávají napětí, znamená to, že se v nich jakoby 



zasypaný popelem skrývá diamant -tvoje hřivna. Co s ní uděláš, jak ji využiješ? 
Vždyť vše má sloužit tvému posvěcení. V tomto smyslu je všechno milost. 
Trápení, jež tě drtí, nebo různé nepříznivé okolnosti - to je celý souhrn hřiven. 
My jsme však často jako slepci nebo malé děti, které mnoha věcem nerozumí. 
Teprve až staneme před Bohem, bude všechno jasné. Uvidíme celé moře hřiven, 
v němž jsme byli ponořeni. 
Hřivny můžeme dělit na méně hodnotné a hodnotnější. Když ti něco vyjde, jsi 
úspěšný, lze to jistě považovat za hřivnu. Pokud se ti však nic nevede - je to 
cennější dar. Nezdary jsou nedocenitelné poklady, které v životě dostáváš. A 
jako ten pán z evangelia, který se vrátil z cesty a požádal své služebníky o 
vyúčtování, tak i tebe se Bůh zeptá, jak jsi využil svých životních porážek, které 
ti dal jako příležitost, jako hřivnu. Někdy je jich v tvém životě tolik - využíváš 
je? 
Podobenství o hřivnách je evangelní výzvou k obrácení. Musíš začít hledět jinak 
na svůj život, musíš na něj hledět očima víry. Teprve pak si všimneš toho, že jsi 
Bohem neustále obdarováván, všimneš si, že celý tvůj život je jakoby 
komplexem skrytých příležitostí k ustavičné vnitřní proměně. Poznáš, že 
všechno je milost. Když ti Bůh uděluje „nesnadné" milosti, jako by ti někdy svůj 
dar vtiskoval do rukou, ale ty se bráníš, nechceš jej přijmout. Jenže tyto obtížné 
milosti, obtížné k přijetí, jsou nejcennější hřivnou tvého života. Nejednou je jich 
tolik proto, že Bůh chce, abys měl dost hřiven, které můžeš proměnit a 
zužitkovat. 
Vírou se účastníš toho, jak vidí Bůh, jenže on se na tvůj život dívá úplně jinak. 
Máš-li víru, je to, jako by ses díval Ježíšovýma očima na každý den svého 
života. Teprve pak si všimneš této nikdy nepřestávající příležitosti k obrácení a 
posvěcení. Tehdy také začneš rozumět utrpení, což je - ve světle víry - kříž a 
tedy něco, co tě vnitřně promění - pokud jej přijmeš. Když rozpoznáš ve svých 
trpkých zkušenostech kříž a zároveň šanci k proměně, pak se pro tebe skutečně 
stanou darem. Kdyby sis všímal těch nesčetných hřiven, které ti Bůh stále dává, 
nikdy bys nebyl smutný. Pak i takové hřivny jako nedostatek zdraví, konfliktní 
situace, neúspěchy 
by ve tvém srdci vyvolaly radost, že tě Bůh obdaruje něčím tak cenným a 
prokazuje ti tak neobyčejnou důvěru. Doufá, že nezakopeš ani neodmítneš jeho 
dary. Počítá s tvou vírou, poněvadž darované hřivny rozpoznáš jen ve světle 
víry. Hřivnou je vše, co jsi dosud pochopil a co sis zapamatoval. Hřivnou je ale 
také chabá paměť i to, že tolik věcí zapomínáš, neboť vše přináší milost - v 
tomto smyslu je vše milost. 
Pouze člověk, jenž věří, dokáže být vděčný za vše. Tato vděčnost se bude 
projevovat radostí ve tvé tváři, že všechno je možno proměnit v dobro. Toto 
rozjímání o hřivnách navazuje na nauku sv. Pavla a na známou Augustinovu 
tezi: „Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, dokonce i hřích." 



Tak i v hříchu, který je vlastně obrovským zklamáním, jež zároveň zraňuje 
Ježíše, může být šance; v něm se také ukrývá jakási tobě darovaná hřivna, kterou 
můžeš využít. Je třeba pouze tvé víry, tvého obrácení, aby ses mohl dívat 
Ježíšovýma očima. Když se on dívá na tvůj život - třebas plný nezdarů, starostí, 
konfliktů, nepodařených záměrů, potíží ve vnitřním životě —, není nikdy 
smutný. Dívá se s radostí, neboť očekává, že to vše přinese ovoce, že to 
využiješ, že budeš plný radosti a vděku za vše, čím tě obdarovává. „Dnes jsi 
zažila velké utrpení," řekla matka Anežka těžce nemocné Terezii od Dítěte 
Ježíše. „Ano," odvětila, „ale jak je mám ráda... Mám ráda všechno, co mi Bůh 
dává" (srv. Žlutý zápisník, str. 107n). 
Podobně pohlížela na svůj život sv. Bernadeta, jejíž „Závěť" je neobyčejně 
výmluvným svědectvím vděčnosti za dary, které dostala:  

Za bídu, v jaké žili matka a otec, za to, že se nám nic nedařilo, 
za úpadek mlýna, za to, že jsem musela hlídat děti, pást 
ovce, za stálou únavu... ti, Ježíši, děkuji. 
Děkuji ti, můj Bože, za prokurátora, za komisaře, za četníky, i 
za tvrdá slova otce Peyramala... Za dni, v nichž jsi, Maria, přicházela, i za 
ty, kdy jsi nepřišla - 
nikdy ti dost nepoděkuji - až v ráji. Ale i za utržený políček, 
za výsměch, za urážky, za ty, kteří mě obviňovali z podvodu, 
ze lži a zištnosti, za ty, kdo mě podezírali z toho, že se dělám 
zajímavou... ti, Matko, děkuji. Za pravopis, který jsem nikdy neuměla, za 
to, že jsem nikdy 
neměla paměť, za svoji nevědomost a za svoji hloupost ti 
děkuji. Děkuji ti, poněvadž kdyby bylo na zemi nevědomější a hloupější 
dítě, byla by sis vybrala je... Za to, že moje matka umřela tak daleko, za 
bolest, kterou jsem 
cítila, když mě můj otec, místo aby objal svoji malou 
Bernadetu, oslovil „sestro Marie Bernardo"..., ti, Ježíši, 
děkuji. 
Děkuji ti za to srdce, které jsi mi dal, tak jemné a citlivé, jež jsi naplnil 
smutkem... 
Za to, že matka Josefa prohlásila, že se k ničemu nehodím..., za sarkasmy 
matky novicmistrové, za její pronikavý hlas, její nespravedlnosti, ironii i 
za chléb pokořování... děkuji. 
Díky za to, že jsem měla tu výsadu, aby mi vytýkali nedostatky, takže 



ostatní sestry říkaly: „Ještě že nejsem Bernadeta." 
Díky za to, že jsem byla tou Bemadetou, jíž vyhrožovali vězením, protože 
jsem viděla, Matko, tebe..., tou Bernadetou tak ubohou a zbytečnou, že 
když ji viděli, říkali si: „To má být ona?" Bernadetou, kterou si lidé 
prohlíželi jako vzácné zvíře. 
Za toto politováníhodné, hnijící tělo, které jsi mi dal..., za tuto nemoc, 
pálící jako oheň, za mé ztrouchnivělé kosti, za pocení a horečku, za tupé i 
ostré bolesti... ti, můj Bože, děkuji. 
I za tuto duši, již jsi mi dal, za poušť duchovní vyprahlosti, za tvou noční 
tmu i tvoje blesky, za tvé mlčení i tvé hromy, za všechno. Za tebe - i když 
jsi tu byl, i když jsi se vzdálil... děkuji ti, Ježíši  
(podle Fonti vive, Caravate, září 1960). 



KAPITOLA II. 
Víra jako oddanost 
 
 
Víra v subjektivním smyslu není jen účastí na Božím životě, ale rovněž 
existenciálním přilnutím ke Kristu jako k jedinému Pánu a jediné lásce. Ze 
strany člověka předpokládá volbu a zaměření vůle na Krista jako poslední cíl a 
nejvyšší hodnotu. 
Oddanost Kristu je naší odpovědí na jeho láskyplný pohled a na jeho výzvu. 
Tato odpověď bude vždy poznamenána rysem náhody, ale i rizika. Ježíš chce, 
abys k němu přilnul, a neptal se na podrobnosti a na všechny důsledky své 
volby, neptal se na budoucnost. Chce, abys jako Maria řekl své „ano" a vyjádřil 
tím Bohu svou naprostou důvěru. Podstata důvěryplné odevzdanosti a oddanosti 
Kristu tkví právě v přijetí neznámého, které zůstává v temnotách; proto tento 
krok vyžaduje víru. Oddanost Pánu Ježíši je počátkem lásky, která se bude 
realizovat sjednocováním naší vůle s Kristovou. Je to počátek osobního 
společenství s Bohem. 
Naše přilnutí ke Kristu nebude možné, pokud se neodpoutáme od toho, co nás 
může zotročovat. Aby apoštolově mohli následovat Krista, museli všechno 
opustit. Volit Krista jako nejvyšší hodnotu předpokládá také náš souhlas s tím, 
aby nás utvářel on sám. 
 
„Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům" 
Víra coby oddanost Kristu jako jedinému Pánu a naší jediné lásce vyžaduje 
obrátit se k němu jako k nejvyšší 
hodnotě. Naprostá věrnost Kristu vyžaduje svobodné srdce; je nutno se tedy 
odvrátit od majetku, který nás zotročuje. Evangelium říká: „Nikdo nemůže 
sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo 
se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu" 
(Mt 6,24). Jsou dva páni - Bůh a majetek, mamon; třetí neexistuje. To říká 
nejvyšší autorita Ježíš Kristus. Vztah jednoho pána k druhému je vztahem 
radikálního protikladu. Evangelium jasně říká: „Neboť jednoho bude 
zanedbávat, a druhého milovat." Pokud člověk miluje jednoho pána, nenávidí 
druhého. A dále „prvního se bude držet, a druhým pohrdne". 
Pokud držíš s jedním, druhým musíš pohrdat. To jsou velmi silná slova. 
Nemůžeme tedy být oddáni Kristu a sloužit mu, sloužíme-li zároveň majetku, 
ačkoli nám vždy hrozí pokušení, že budeme souhlasit s kompromisem a spojovat 
to, co se spojit nedá. 
„Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům." Kdo jsou ti „páni" (v řeckém textu 



kyrios)! Jedním je Kristus, náš jediný, pravý Pán - Kyrios. Druhým je mamon - 
falešný kyrios, falešný pán. Sloužit mamonu znamená zotročit se a učinit se 
závislým na nějakém materiálním či duchovním dobru. Všimněme si, že mamon 
je nazýván pánem, jemuž se slouží tak, jako se slouží králi. Buď sloužíme Bohu 
a milujeme ho, a pak nenávidíme majetek, čili své lpění na pozemských 
záležitostech. Anebo - hrozné byť jen pomyslet - tím, že milujeme „druhého 
pána", čili že jsme vázáni svým vztahem k mamonu, začínáme pohrdat Bohem. 
Tyto dvě skutečnosti - sloužit jednomu i druhému - nemohou být slučitelné. 
Jistě, naše služba nemusí být úplná. Můžeme sloužit Kristu pouze částečně, jen 
do určitých mezí. Obě služby se přesto vylučují. Čím více lneš k věcem světa, k 
mamonu (ať už jím rozumíme záležitosti materiální, nebo duchovní), a sloužíš 
jim, tím více pohrdáš Bohem. Je to hrozné, ale toto je evangelní pravda a slova 
Kristova nelze vyložit jinak. Můžeš tedy nyní hovořit o tom, že prohlubuješ 
svoji oddanost ke Kristu? Překvapuje tě snad nyní, že býváš roztržitý při mši? 
Samozřejmě, bojuješ neustále a snažíš se to zlepšit. Jenže příčina tvé roztržitosti 
tkví mnohem hlouběji, vše je spojenou s tvou závislostí na mamonu. Proto by 
tvůj boj měl probíhat na dvou úrovních: nejprve se bezprostředně snažíš 
soustředit během proměňování. Ale to je nicméně pouze boj proti symptomům. 
Ohnisko nákazy se nachází hlouběji. Kořenem všeho zla, skutečným zdrojem 
tvé roztržitosti je mamon. Ano, tvé lpění na mamonu tě rozptyluje při mši sv. a 
odvádí tvou pozornost od toho, co se odehrává na oltáři při proměňování. Toto 
je tvůj největší nepřítel. Zamysli se nad svou modlitbou a zkus ji analyzovat; 
pomůže ti to poznat, jaké způsoby a podoby mamonu se objevují ve tvém životě. 
Jestliže si uvědomíš, na co během modlitby nejčastěji myslíš, pak poznáš, co je 
pro tebe pokladem. „Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce" (Mt 6,21). 
Tvá roztržitost ti dovolí rozpoznat, jak moc lpíš na mamonu. Pokud hodně, pak 
se nediv, že se obtížně soustřeďuješ při růženci, během adorace nebo při 
proměňování. 
Slovo kyrios znamená v řečtině absolutního vládce a pána. Slovo douleuein 
[sloužit] pak znamená otrocky sloužit absolutnímu pánu a zcela mu náležet. 
Evangelium říká, že patříme výhradně Pánu, nezávisle na tom, zda to uznáme či 
nikoliv. Jsme a vždy budeme majetkem Pána, kterým je Ježíš. 
Aramejský termín mamon původně znamenal nějaký poklad, zisk, tedy buď 
peníze nebo cenné věci odložené do úschovy. Tehdy neměl pejorativní význam. 
Avšak během doby se chápání tohoto termínu vyvíjelo. Slovo začalo znamenat, 
že do drahocenných věcí, svěřených bankéři či někomu důvěryhodnému, se 
vkládala naděje, s pokladem se počítalo. To byl první stupeň vývoje. Mamon, 
bohatství, se stával předmětem důvěry. Ale posléze se začal „mamon" psát s 
velkým písmenem a tehdy se z něj stává onen falešný pán a vládce. Došlo k 
nepochopitelnému převratu - věc se zmocnila člověka. Vše, do čeho člověk 
vkládal naději, se pro něho stávalo bohem. 



A do čeho nebo do koho vkládáš naději ty? Na co spoléháš? Kdo je tvým 
Bohem? Vkládáš-li naději do falešného boha, pak musíš zakusit smutek a 
rozčarování, protože tento pán tě dřív nebo později zklame. Bude to však pro 
tebe velká milost - začne se totiž hroutit tvá důvěra k mamonu. 
Co může být tím mamonem, který zotročuje tvé srdce? - Mohou jím být jak 
pouta materiální, tak duchovní, na příklad závislost na penězích, na vlastních 
dětech, na práci, čili na tom, co vytváříš, na čem pracuješ, závislost na klidu a 
dokonce na vlastní dokonalosti. Všechny tyto závislosti způsobují tvé zotročení, 
přinášejí ti nesvobodu. Člověk by měl být závislý pouze na jedné jediné 
skutečnosti - na Boží vůli. Každým zotročením se uzavíráš před Bohem a tvá 
víra slábne. 
Jak poznat svůj mamon? - Napětí, stres, neklid, spěch, smutek, které tě provázejí 
životem, ukazují, že sloužíš falešnému pánu, mamonu. Existují například lidé, 
kteří žijí v neustálém napětí. Jak velká tedy musí být jejich závislost na něčem, 
co je opakem Boha. Lidé osvobození od závislostí jsou naplněni Božím 
pokojem. Boží pokoj buduje a posiluje psychické zdraví, které se následně 
promítá do somatické roviny. Tak se duch, psychika i tělo podílejí na velkolepé 
lidské svobodě. Člověk osvobozený od závislostí je zároveň osvobozen od 
vrásek na tváři, od stresů, od civilizačních nemocí. Mamon člověka 
systematicky ničí. Nejenže znemožňuje tvé směřování ke Kristu a tvou oddanost 
k němu, ale rovněž ničí tvé zdraví a tvoji duši. 
Zřetelným projevem závislostí je i tvůj smutek v situacích, kdy ti Bůh něco 
odnímá. Bude ti však brát to, čím jsi zotročen, a tedy vše, co je tvým největším 
nepřítelem, co způsobuje, že tvé srdce není svobodné pro Pána. Teprve až 
situace tohoto druhu začneš přijímat, a to s radostí, budeš se stávat stále 
svobodnějším. 
V přítomnosti Pána, při modlitbě, mu ukazuj nejen své prázdné, ale také špinavé 
dlaně, poskvrněné závislostí na mamonu a pros, aby se smiloval. Modlitba se 
může rozvinout jen v atmosféře svobody. Jako Kristův učedník jsi povolán k 
modlitbě, a sice k modlitbě kontemplativní. Aby se však tvá modlitba mohla 
jednou stát kontemplací -milostným nazíráním Ježíše Krista, tvého Snoubence -, 
je nezbytné svobodné srdce. To proto Kristus tolik bojuje o to, aby tvé srdce 
bylo svobodné. Bojuje prostřednictvím různých událostí, obtíží a bouří, uvádí tě 
do těžkých situací, během kterých ti dává příležitost intenzivně spolupracovat s 
milostí. Kristus očekává, že se ve všech těchto situacích budeš snažit očistit své 
srdce, pošpiněné závislostmi a službou mamonu. Proto všechny těžké chvíle, 
všechny bouře jsou pro tebe milostí. Tehdy kolem prochází milosrdný Pán, jenž 
si tě tak zamiloval, že ti touží dát ten neobyčejný dar -naprosto svobodné srdce. 
Tvé srdce by mělo být nerozdělené, pouze pro Pána. Věřit znamená vidět a 
chápat smysl svého života shodně s evangeliem - nejdůležitější je Bůh. Tvůj 
život má být zaměřen na něho: hledat a budovat především jeho království s 



vírou, že to ostatní ti bude přidáno (srv. Mt 6,33). Bůh chce zahrnout každého 
člověka veškerou svou láskou. Může to však udělat jen v té míře, v jaké je 
člověk otevřený a připravený na to, že bude zbaven svých závislostí, aby se 
uvolnil prostor pro Boha. To víra v nás vytváří prázdnotu a místo pro Boha. 
 
Naše vůle a Boží vůle 
O tom, jestli se naše víra někdy prohloubí až k naprosté oddanosti Kristu, 
rozhoduje naše touha plnit ve všem jeho vůli a souhlas s ukřižováním naší 
vlastní vůle. Oddat se Kristu znamená podrobit svou vlastní vůli té jeho. 
Duchovní život se odehrává ve stálém napětí mezi vůlí Boží a vůlí člověka. Toto 
napětí vyplývá z faktu, že se stále zaobíráme vlastní vůlí, tím, co je pro nás 
výhodné, zatímco je jasné, že rozsah našich plánů a tužeb, rozsah toho, co 
chceme, se nekryje s tím, co chce Bůh. Člověk se brání všemu, co hatí jeho 
plány. Brání se, ať už vědomě, když odmítá podřídit se Boží vůli, anebo 
podvědomým procesem, který na sebe často bere podobu obranného 
mechanismu racionalizace. Tento mechanismus ukazuje, jak mnoho sobectví je 
v našich tužbách a činnostech. 
V čem spočívá tento obranný mechanismus racionalizace? Našim skutkům 
podvědomě připisujeme ty motivy, které akceptujeme, a současně odmítáme 
námi neakceptované pohnutky skutečné. Řečeno jednoduše, ve snaze uskutečnit 
vlastní tužby a záměry vymýšlíme určitou samoospravedlňující teorii, která nás 
uspokojuje. Klasickým příkladem, který takový obranný systém ujasní, je 
situace, kdy matka hájí syna proti snaše. V případě obranného mechanismu 
racionalizace matka bude přesvědčena, že se řídí výhradně láskou, že má právo 
jednat takto, poněvadž je matkou a chce pro svého syna jen dobro. Obvykle se 
projevující vlastnická láska k synovi zůstane tentokrát skryta za podvědomým 
obranným mechanismem a za vymyšlenou subjektivní teorií, která tento postoj 
omlouvá. Přesvědčit takto jednající matku, že v synovi miluje pouze sebe samu, 
že rozbíjí manželství, že by měla ustoupit, nebo dokonce stát spíš na straně 
snachy, je v tu chvíli skoro nemožné. 
Obranný mechanismus racionalizace je „tvrzí" tak pevnou a obtížně 
přemožitelnou především proto, že je podvědomý. Jak často si každý z nás 
vymýšlí jakousi teorii omlouvající nesprávné jednání, jak často si všelijak 
odůvodňujeme své činy, hledáme zdánlivě rozumové vysvětlení a vykrucujeme 
se. Říkáme: po tom všem si musím trochu odpočinout, tohle už nezvládnu; je to 
přece moje právo; stala se mi křivda, musím se bránit atd. Můžeš dokonce 
zasvětit svůj život domnělé lásce, apoštolátu, šlechetným zájmům, ale u 
pramenů toho všeho třeba leží skrytý a nevědomý egoismus. 
Právě egoismus působí, že v našem duchovním životě se stále sváří naše vůle s 
Boží. Jestliže život víry znamená oddanost ke Kristu a jeho vůli, pak by v tomto 
kontextu mělo být zdůrazněno, že hledání vlastní vůle je tím nejhorším. Je 



pramenem zla a hříchu, pramenem našeho neštěstí a otroctví. Být věrný Kristu a 
jeho vůli znamená souhlasit s tím, aby zmařil naše plány, pokud se jeho vůle 
neshoduje s naší. Události z života svatých nám velmi často ukazují, jak Bůh 
ničí lidské plány, aby se vůle člověka sjednotila s vůlí Pánovou. 
Svatá Terezie z Avily jela do Sevilly, kde měla zřídit nový klášter. Bylo to v 
těžkých dobách reformy řádu. Terezie tehdy zakládala novou reformovanou 
větev karmelitek. 
Každá fundace na novém místě vyžadovala, aby tam jela jako představená se 
skupinou sester. Jely obvykle dobře krytým vozem, protože reformované 
karmelitky, tzn. bosé, jsou řeholnicemi klauzurovými, a nemohou se tedy 
ukazovat veřejně. Skryty v uzavřeném voze se cítily bezpečně a doufaly, že 
dojedou na místo tak, aby je nikdo neviděl, protože nechtěly vzbuzovat 
pozornost. 
Ráno po svatodušní neděli vyjely sestry velmi časně ráno, aby stihly ranní mši v 
kostele na předměstí Cordóby. Doufaly, že tam budou tak časně ráno samy. Ke 
kostelu se muselo jet přes most, jenže k jeho přejetí bylo třeba povolení od 
městského purkmistra. Trvalo přes dvě hodiny, než je dostaly. Když však vozy 
vjely na most, ukázalo se, že jsou příliš vysoké a je třeba odpilovat přečnívající 
části. Okolo vozů se nahrnula spousta zvědavců, toužících vidět, kdo to přijel. 
Konečně se vozy daly do pohybu a sestry dojely před kostel. Jenže ten byl 
zasvěcen Duchu svatému, a protože ještě trvala slavnost, bylo uvnitř i venku 
plno lidí. Přesně tomu se chtěla sv. Terezie vyhnout, a dokonce ji napadlo, aby 
raději na tuto mši nechodily. Později uznala, že by to byla asi chyba. Otec Julian 
z Avily, který sestry doprovázel a měl pro ně mši sv. sloužit, s Terezií 
nesouhlasil a tak tedy sestry vystoupily z vozů a zamířily do kostela. Jejich 
závoje, hrubé bílé pláště a konopné střevíce vyvolaly značný rozruch. Podle 
vyjádření světice se prý lidé chovali, jako když vběhnou býci do arény. Celá 
situace představovala pro Terezii jednu z nejtěžších chvil v životě. 
Když se po mši konečně dostaly z kostela, byl už horký den. Siestu však musely 
trávit pod jakýmsi mostem, protože nenašly vhodné místo. Takové krušné 
chvilky jim připravil Duch svatý... (srv. Kniha o zakládáni, kap. 24,12-14). Z 
jejich plánů nevyšlo nic. 
Duch svatý může sestoupit na člověka s milostí, jež maří všechny jeho plány. To 
jsou požehnané milosti, kdy nás zbavuje našich závislostí, obnažuje nás. V tom, 
jak se sv. Terezií od Ježíše zacházel o „vlastní" slavnosti, se přece projevila jeho 
velká láska k ní. Ona si všechno tak dokonale vymyslela a naplánovala, a on jí 
tyto plány stejně dokonale zkřížil, protože nebyly shodné s jeho vůlí. Na tom 
všem bylo však důležité to, že Duch svatý „sestoupil" na Terezii a ostatní sestry, 
protože přijaly jeho působení: podvolily se Boží vůli a více přilnuly ke Kristu. 
Duch svatý, ten velký Stavitel naší víry, je obnažil a zbavil jejich vůle a učinil 
ubohými, aby byly schopny přijmout moc Toho, jenž je v liturgii církve zván 



„Otcem chudých". 



KAPITOLA III. 
Víra jako důvěra a vydanost 
 
 
Víra je účast na Božím životě, oddanost Kristu jako jedinému Pánu, ale také 
naprostá důvěra k němu. Tím, že se o Krista opřeme a zcela se vydáme do jeho 
rukou, vyjádříme svou plnou důvěru v Pána. Člověk usiluje o to najít pocit 
bezpečí, hledá něco, nač by se mohl spolehnout, což znamená, že se snaží najít 
něco nebo někoho, komu by se svěřil. Směřuje k tomu mít systém záruk, aby 
mohl na něco spoléhat, aby se něčemu nebo někomu svěřil. Pocit bezpečí je 
základní, nejelementárnější požadavek lidské psychiky. Jeho nedostatek rodí 
strach, ať je to v situacích ohrožení, nebo je-li nám odňata nějaká opora. Tento 
strach, který se v nás rodí, způsobuje, že naše úsilí o pocit bezpečí je velmi silné. 
Naše opora a pocit bezpečí mohou vzniknout, když se spoléháme na to, co 
vlastníme: např. na peníze, schopnosti, dovednosti. Pocit bezpečí můžeme také 
posilovat tím, že spoléháme na kontakty a mezilidské vztahy, zaměřené na 
realizaci nějakých našich plánů. Pocit bezpečí plynoucí z věcí je často spojen s 
naší orientací na budoucnost. Člověk hodně citlivý a vnímavý zkouší předvídat, 
co bude v budoucnosti, dokonce zkouší, zda by zahlédl nějaké podrobnosti, a 
snaží se na všechno připravit, aby nebyl zaskočen. Chce tak jakoby ovládnout 
budoucnost a hledá v tom oporu a pocit bezpečí. 
Toto hledání a touha po zabezpečení se v našem životě vyskytují neustále. 
Student u zkoušky zakládá svůj pocit bezpečí na paměti, na tom, co se naučil, 
anebo na svých schopnostech. Snad také spoléhá na tzv. štěstí, ale vždy se bude 
pokoušet najít oporu, ať už v materiálním smyslu nebo personálním. Avšak 
veškeré lidské „bezpečnostní systémy" jsou nedokonalé a ani nemohou být 
dokonalé, poněvadž jsou postaveny pouze na našich plánech či výpočtech; proto 
musejí selhat, a pak přichází krize. Pokud důvěřuješ sobě, svým schopnostem, 
tomu, co vlastníš, nebo blízkým lidem, pak dříve nebo později zažiješ zklamání. 
Aby naše víra znamenala naprostou vydanost Kristu a důvěru v něj, musíme 
uznat a přijmout, že pouze on je naším jediným útočištěm. Naprostá 
odevzdanost Kristu, plynoucí z víry v jeho slovo, je jedinou správnou odpovědí 
na jeho bezmeznou lásku k nám. 
 
Bůh, jediná opora 
Víra znamená nespoléhat na nic jiného než na Boha. Nemůžeme se opírat o 
žádný z jeho darů - pouze o něj samotného, o jeho nekonečnou moc a 
nekonečnou lásku. 
Dojemná je scéna, kterou nám líčí evangelia, kdy Ježíš na chrámovém nádvoří 



pozoroval lidi, jak dávají své milodary do pokladnice. Každou chvíli bylo slyšet 
cinknutí padajících mincí a někde po straně seděl Ježíš Kristus s apoštoly a 
pozorovali ty, kdo házeli své dary. Chudá vdova vhodila dvě drobné mince - pár 
halířů a Pán řekl: „Dala víc než všichni ostatní, [...] dala všechno, co měla" (srv. 
Mk 12,43-44). Můžeme se jejímu činu divit: dala všechno, zatímco bohatí dávali 
jenom z toho, co jim přebývalo. Vidět toto gesto je však málo. Je třeba 
zdůraznit, že ona, když dala všechno, „odsoudila" se na smrt, poněvadž už 
neměla víc peněz ani z čeho žít. Ona, sama od sebe, zrušila svůj 
materiální bezpečnostní systém". - Proto ten úžas samotného Boha, jejž vyjádřil 
použitím slavnostní formule: ,Amen, pravím vám: [...] Ona dala ze svého 
nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí." Nepochopitelná víra této 
ženy! Člověku, který je připraven o všechno, jemuž selhal veškerý 
„bezpečnostní systém", zůstávají dvě věci: buď si zoufat, anebo se s důvěrou 
úplně vydat Bohu. Právě taková musela být víra této vdovy. Pro ni musel být 
Bůh vším, musel být její jedinou oporou. Našich „bezpečnostních systémů" nás 
může zbavovat Bůh, ale můžeme to rovněž dělat sami. Tehdy nastává aktivní 
očišťování od toho, co nás zotročuje. Tak tomu bylo v případě vdovy z 
evangelia -sama se o vše připravila. 
Můžeme také hovořit o podobné důvěře vdovy ze Sarepty, která se setkala s 
Eliášem (srv. l Král 17,8-16). Vdova měla malého syna a v zemi byl hlad. 
Veškerou její zásobu potravin tvořila poslední hrstka mouky a několik kapek 
oleje. A v takové situaci jí Eliáš říká: „Připrav mi placku." I přesto, že jej žena 
upozornila na svůj nedostatek, opakuje Eliáš svou prosbu: „Připrav mi malý 
chléb." Žena odpovídá: „Ano, udělám, oč mě prosíš, a potom zemřeme -já i 
moje dítě." Byl to skutečně souhlas se smrtí, už nebylo možné počítat s ničím, 
dokonce ani s tou trochou jídla. To Bůh Eliášovým prostřednictvím vdově vzal i 
to poslední, co jí dodávalo ještě určitý pocit bezpečí. Pak už neměla nic. 
Co činí Bůh s takovými lidmi? Bible říká, že potom už mouky neubývalo, ani 
olej v láhvi nedocházel, a tak ani ona ani její syn nezemřeli a měli stále co jíst. 
Bůh nemůže ponechat svému osudu člověka, který se mu zcela svěřil, sám se 
očistil od mamonu a odpojil se od „bezpečnostního systému", ničícího jeho víru. 
Bůh hledí s úžasem na zázrak lidské víry, zejména té důvěřivé, dětinné, která je 
připravena všeho se vzdát. Člověk s takovou vírou dokáže říci: Bože, jestli je to 
tvá vůle, pak jsem připraven i zemřít, poněvadž věřím, že mě máš rád. Tak 
hluboká víra rodí svaté. 
Když Matka Tereza z Kalkaty poznala své povolání, aby se zcela věnovala 
chudým, vystoupila z řádu indických sester loretánek. Při odchodu z kláštera 
měla samozřejmě své osobní věci a trochu peněz. To vše však zakrátko rozdala 
umírajícím. A co pak? Když nastal večer, zůstalo jí vlastně jen jediné: „Bože, je-
li to tvá vůle, zemřu." V Indii, v Kalkatě, jí nikdo nepomůže, poněvadž tam se 
na umírajícího člověka hledí spíš lhostejně. Ve světle hinduistického 



náboženství a zákona karmy je tento stav považován za téměř normální. 
Vyznavač hinduismu řekne, že když umíráš hladem, znamená to, že sis to 
zasloužil. Pokud umíráš hlady, narodíš se v lepší existenci později, po smrti. 
Matka Tereza z Kalkaty si uvědomovala, že třeba nenalezne nikoho, kdo by jí 
chtěl pomoci. Současně však věřila, že při ní stojí Bůh, a od té chvíle se opírala 
pouze o něho. Pro Matku Terezu byly školou víry a svatosti právě tyto dny a 
večery, kdy po vydání všeho usínala strašným, smrtelným vyčerpáním a s 
přesvědčením, že na druhý den nemá nic ani pro sebe a těch pár kandidátek do 
nové kongregace, ani pro zástupy umírajících, jimž je přece třeba pomoci. 
Vůbec nic. V takovýchto podmínkách, kdy chybělo jakékoliv lidské 
zabezpečení, se zrodila Matka Tereza z Kalkaty, ta, na niž dnes svět hledí s 
úctou a uznáním. Žena, která věřila, věřila pošetile, žena, která prošla obtížnou 
školou víry v situacích, kdy se nebylo o co opřít. Když se nám zhroutí celý 
„bezpečnostní systém", nezbývá než zoufat, nebo věřit - buď příšerné zoufalství, 
nebo heroická víra. 
Pokud tvá víra není dostatečně rozhodná a ty bezvýhradně nedůvěřuješ pošetilé 
Boží lásce k tobě, pak se budeš sunout po cestě víry želvím tempem nebo 
couvat. Když si buduješ svůj „bezpečnostní systém", nedovoluješ víře růst. Tvá 
víra se prohloubí teprve tehdy, až přistoupíš na to, že Bůh bude tvou jedinou 
oporou a jediným útočištěm. On má přece právo po tobě žádat, abys mu 
odevzdal všechno, a tak se zcela svěřil do jeho božské náruče. 
Z hlediska víry je velmi dobré, že ztrácíš půdu pod nohama, poněvadž s tím 
přichází milost. Už se nelze opírat o nic kromě Boha. 
Starý zákon vypráví o boji Pelištejců s Izraelity, který se odehrál v době soudců. 
Archa úmluvy se po velké porážce dostala do nepřátelských rukou. V první 
knize Samuelově čteme: „Pelištejci se seřadili proti Izraeli. Rozpoutal se boj a 
Izrael byl od Pelištejců poražen; ti pobili z bitevních řad na poli asi čtyři tisíce 
mužů. Když se lid sešel v táboře, řekli izraelští starší: »Proč nás Hospodin dnes 
před Pelištejci porazil? Vezměme si ze Síla schránu Hospodinovy smlouvy, ať 
přijde mezi nás a zachrání nás ze spárů našich nepřátel.« Lid tedy poslal do Síla 
a přinesli odtud schránu smlouvy Hospodina zástupů, trůnícího na cherubech. Se 
schránou Boží smlouvy tam byli oba synové Élího, Chofní a Pinchas. 
Když schrána Hospodinovy smlouvy přicházela do tábora, spustil všechen Izrael 
mohutný válečný ryk, až země duněla. Pelištejci uslyšeli válečný ryk a „[...] 
začali se bát: [...] Bůh přišel do jejich tábora. [...] Běda nám!" (l Sam 4,2-8). - A 
epilog této události: „Pelištejci tedy bojovali a Izrael byl poražen; každý utíkal 
ke svému stanu. Byla to převeliká rána. Z Izraele padlo třicet tisíc pěších. I Boží 
schrána byla vzata a oba synové Élího, Chofní a Pinchas, zahynuli" (l Sam 4, 10 
-11). 
Mohli bychom se tázat, proč Izraelité utržili tak velkou porážku. Vždyť přece 
když prosili, aby byla přinesena 



schrána smlouvy, která byla znamením Boží přítomnosti mezi nimi, a když s ní 
spojovali naději na vítězství, stavěli všechno na Bohu. Jak chápat to, že Izraelité 
přesto, že se snažili opírat se o Boha, utržili porážku a že právě tehdy jim byla 
odebrána schrána smlouvy - Znamení zvláštní Boží přítomnosti? 
Tento text je velmi důležitý, poněvadž nám umožňuje lépe pochopit, co to 
znamená opřít se výlučně o Boha. -Schrána smlouvy není Bůh, je to pouze 
znamení jeho přítomnosti. Izraelité se dopustili určité manipulace tímto 
zvláštním Božím znamením. Doba soudců je spíš ponurým obdobím v dějinách 
vyvoleného národa. Víme, že v životě Izraelitů se tehdy dělo mnoho zla, a také v 
životech dvou synů velekněze Élího, kteří „se neznali k Hospodinu" (l Sam 
2,12). V tomto kontextu nám biblický text ukazuje, jak Izraelité, kteří se 
neohlížejí na Pána, manipulují znamením Boží přítomnosti. Myslí si, že když 
přinesou schránu smlouvy, vítězství musí přijít jaksi automaticky. Víra naopak 
znamená neopírat se o žádný z Božích darů ani o žádné ze znamení jeho 
přítomnosti, ale jedině o Boha samotného, o jeho moc a lásku. Touto mocí a 
láskou již nelze manipulovat. 
Podobně tomu bylo i s chrámem, jenž byl pro vyvolený národ nejdůležitějším 
znamením Boží přítomnosti. Byl zbořen, neboť neměl pro vyvolený národ 
představovat stálou oporou. Bůh povolal tento národ, aby se opíral - skrze víru - 
výlučně o něj. 
 
Svěřit se Bohu 
Kristus, jenž očekává, že se mu cele svěříme, nás svým životem učí, jak se zcela 
svěřit Bohu. Přišel k nám jako dítě, nemluvně, které samo o sobě nedokáže 
vůbec nic a je plně 
odkázáno na péči dospělých. Ježíš tedy již ve chvíli svého příchodu na svět se 
kvůli nám stává úplně bezbranným, připraveným o vše. Proč si vybral takovou 
cestu? Zkus si občas na tuto otázku odpovědět. 
Kdyby Kristus přišel na svět se svou mocí, kdyby násilím odstranil římskou 
nadvládu a násilím zavedl sociální spravedlnost anebo násilím vymýtil zlo, bylo 
by pro tebe snazší se mu cele svěřit? - Spíše by ses ho bál, neboť člověk se bojí 
násilí, třebas použitého ve jménu dobra, skutečného či domnělého. Avšak 
bezbranného Ježíše, který k nám přichází ve své nemohoucnosti, se nemůžeš 
bát. Pokud je v tobě nějaký strach z Boha, pak ti betlémské tajemství připomíná, 
že Boha se nesmíš bát. Tolik se ponížil, o vše připravil a stal se tak bezbranným 
proto, aby pro tebe bylo lehčí se mu oddat a svěřit. Ukázal tím svou pošetilou, 
ba šílenou lásku. O vše obraný a chudý Kristus jde před námi po cestě, na níž se 
zříkáme lidských jistot. Naše skutečné a ryzí „obnažení" je způsob, jak 
následovat Ježíše. 
Když chtěl Bůh učinit Abraháma otcem naší víry, musel jej od všeho odtrhnout. 



Abrahám se stal poutníkem pohybujícím se jakoby v temnotách, vždyť přece 
nevěděl, kam jde. Nechal za sebou vlast a svůj dům, stal se člověkem 
bezbranným a všeho zbaveným, takovým, jenž kromě Boha nemá nic. Musí tedy 
být stále závislý na Bohu a utíkat se k němu. Osvobození od vlastního 
„bezpečnostního systému" lze dosáhnout na poušti, která člověku bere vše. 
To, oč se zkoušíš opírat, ty rozmanité lidské „bezpečnostní systémy", se stávají 
ve zmíněném evangelním chápání mamonem. Není to skutečný Bůh, třebas v něj 
můžeš věřit a skládat svou naději. Vždyť přece falešná víra je právě to, čeho tě 
chce Bůh v životě uchránit. Proto mu tak velmi záleží na tom, abys odvrhl 
falešného boha. Jím se stává vše, v co skládáme naději. Pokud doufáš ve 
falešného boha, pak je tvá naděje nesmyslná. Kdo má falešného boha, nemá 
víru, anebo je jeho víra velmi slabá, nepatrná. Pokud je v tvém životě falešný 
bůh, jemuž sloužíš, o něhož se opíráš, pak musíš nutně zakusit hořkost a 
zklamání. Tento falešný pán, kterému ses oddal a do něhož vkládáš svou naději, 
tě dříve nebo později musí zradit. Pak také ochabne tvá důvěra v něj. 
Když Kristus říká, že nelze sloužit dvěma pánům, rozvíjí svoji myšlenku formou 
symbolických obrazů a skrze ně učí, jak máme doufat, jak máme k němu jako 
pravému Pánu získávat úplnou důvěru. Ve svém horském kázání hovoří o 
polních liliích. Jejich zvláštností je podivuhodná krása, ale i krátký život. Tento 
druh žije pouze jeden den. Je zarážející, že Bůh stvořil takový jednodenní květ, 
přitom tak úchvatný, že, jak říká Ježíš, je krásnější než Šalomoun v celé své 
nádheře. Jak se o něj Bůh musí starat, když klade důraz na jeho krásu! Tento 
květ náleží Pánu stejně jako ty. Když Ježíš hovoří o bezstarostných ptácích, 
nabádá nás tím, abychom se obrátili, zbavili se svého napětí, zbytečných starostí 
a trápení (srv. Mt 6,26-34). Máme být jako polní lilie a nebeští ptáci, které on, 
pravý Pán, miluje a sám se o ně stará. 
Prosbou v otčenáši: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes", nás Pán vyzývá, 
abychom svou víru prohloubili natolik, že se Bůh stane naší jedinou oporou. Jde 
o jasnou narážku na situaci, j ež nastala v poušti v době exodu vyvoleného 
národa do zaslíbené země. Je zřejmé, že poušť vytváří obtížné podmínky. Proto 
docházelo ke vzpourám a neposlušnosti. Pán však vzplanul žárlivou láskou, jak 
říká bible, a smiloval se nad svým škemrajícím, hříšným lidem - sesílal mu 
manu, která denně dopadala na zem. Když se člověk ocitne na poušti, odhaluje 
se to, co je v něm zakotveno velmi hluboko - egoismus, nedůvěra, touha 
vytvářet si vlastní bezpečnostní systémy. Vyvolený národ na poušti projevil 
nedostatek důvěry v Boha, třebaže se dály tolikeré zázraky. Rovněž se ukázala 
jejich hrabivost a nenasytnost, když se snažili nasbírat many co nejvíce, třebaže 
Mojžíš v Hospodinově jménu prohlásil: Nikdo ať si nenechává nic do rána. 
Mnozí však Mojžíše neposlechli a nasbírali jí víc, než potřebovali. Tehdy zázrak 
pokračoval, pouze jakoby v jiném rozměru. Nedovolené množství many 
sesbírané navíc, jež mělo být jakýmsi zabezpečením, následujícího dne 
zapáchalo a zčervivělo (srv. Ex 16,14-21). Vyvolený národ se nemohl -lidsky 



vzato - zabezpečit tímto hromaděním zásob. Vždyť Bůh je vyvedl na poušť 
proto, aby je o vše připravil. 
„Chléb náš vezdejší dej nám dnes." Dej nám dnes - na dnešek, nikoli na zítřek či 
na celý měsíc. Patříme tobě. A ty se staráš o to, co ti patří. Hospodin musel na 
poušti bojovat s lidským sobectvím, jež způsobovalo, že mu vyvolený národ 
odmítl uvěřit dokonce tváří v tvář zázraku. Musel bojovat o víru svého lidu. 
Zralost víry znamená ochotu odevzdat Pánu všechno, co nám dává, naprosto se 
mu svěřit. Na nic se nesmíme vázat, ani na duchovní dary, dokonce ani na svaté 
přijímání. Je pouze jedna skutečnost, na níž bychom měli lpět, aniž bychom si ji 
nárokovali - Boží vůle. Kromě Boží vůle je všechno dar a prostředek k cíli, 
nikoli sám cíl. Pokud si na ten dar činíme nárok, Bůh ho buď zničí, anebo - 
skrze zkušenost utrpení - nám ukáže, že sami ze sebe nemáme nic, že jsme 
bezradní a že je on je ten, kdo nám dává vše. 
Neobyčejně výmluvným svědectvím víry je gesto prázdných rukou sv. Leopolda 
z Castelnuova (Bogdana Mandiče). Tyto prázdné ruce, obrácené k Bohu, jsou 
znamením nevšední víry, která si nečiní nárok na žádný dar. Skrze tuto víru 
mohl Bůh vykonat zázraky při Leopoldově službě ve zpovědnici. Naše gesto 
prázdných rukou může být namířeno k Bohu nejen v duchovních záležitostech, 
jako tomu bylo v případě sv. Leopolda Mandiče. Gesto prázdných rukou, které 
vyjadřuje náš postoj, při němž vše očekáváme od Boha, nás musí provázet za 
všech okolností našeho života: při práci, při výchově dětí, při působení na 
ostatní, při modlitbě. Gesto prázdných rukou musí také provázet tvé čekání na 
největší z Božích darů, jímž je on sám, Láska, která tě objímá a v níž jsi 
ponořen. 
 
Odevzdat se Bohu 
Tvé spoléhání na Boha a důvěra v něj nebudou tolik ryzí, pokud se Bohu zcela 
neodevzdáš. Jistě, můžeš mu důvěřovat a spoléhat na to, že bude realizovat tvou 
vůli. Pane Bože, svěřuj i se ti, staň se vůle má - to je přece stále hledání sebe 
sama. Spoléhat na Boha znamená zcela se mu odevzdat. -Pane, ať se stane, co 
chceš ty, protože mě miluješ a víš nejlépe, co potřebuji já a co potřebují ti, které 
mám rád a za které se modlím. 
O Vánocích r. 1887 chtěla Celina, sestra sv. Terezie od Dítěte Ježíše, udělat své 
sestře radost a připravila jí toto překvapení. Vyrobila malou papírovou lodičku a 
spustila ji na vodu. Uvnitř lodičky byl spící Ježíšek a na boku loďky napsáno: 
„Odevzdanost!" (srv. Autobiografické spisy, str. 140). Bylo to heslo Tereziiny i 
Celininy modlitby. Až je Bůh povede po vlnách života, musejí se odevzdat jeho 
lásce. 
Teologie duchovního života říká, že teprve odevzdanost Bohu rodí vnitřní pokoj. 
Tak dlouho ho nepoznáš, tak dlouho se bude tvé srdce třepotat jako můra okolo 



lampy, plné neklidu, starostí a trápení, dokud se nezkusíš odevzdat Pánu. 
Není jiné cesty k pokoji než se zcela vydat jeho vůli, jeho lásce. 
Svaté Gertrudě, která se modlila o zdraví své přítelkyně, řekl Kristus: Křížíš mé 
plány, Gertrudo, když prosíš o její zdraví, protože tato nemoc je velkou milostí, 
ale ona se přestává bránit mé vůli a rychle se posvěcuje. Ono francouzské slovo 
abandon, které Celina Terezii napsala na lodičku, má hluboký význam. Znamená 
vzdát se vlastních plánů a vizí, zříci se všeho pro to, abychom se mohli dokonale 
odevzdat Pánu. Jsme tak plni vlastních plánů a představ, a zatím je Boží vůle 
často jiná. A pak musí Bůh naše plány zhatit. Je to však požehnání, protože je 
maří láska, která chce vždy naše dobro. 
Velkou překážkou naší odevzdanosti Bohu může být často pokřivený obraz 
Boha. Tehdy vidíš Boha jako trestajícího Soudce, jehož se bojíš. Je strašné bát 
se Boha, bát se Toho, kdo je láska. Možná se bojíš odevzdat proto, že máš strach 
z toho, co by s tebou mohl udělat. Musíš však mít na paměti, že tento vědomý 
strach z Boha hluboce zraňuje jeho srdce. Něco jiného je instinktivní strach, ten, 
jenž se rodí sám, spontánně, v psychologické rovině a vlastně nepodléhá naší 
kontrole. Když však vědomě v duchovní rovině (v myšlenkách a ve své vůli) 
přitakáš strachu z Boha, je to velká nevěrnost. Pokud se takto bojíš Boha, lidí, 
světa, pak v tobě není důvěra ani víra v lásku, kterou k tobě cítí Bůh. 
Sv. Terezie z Lisieux řekla krátce, že je třeba být jako dítě a o nic se nestarat. V 
této jediné větě je celý program: odevzdat se Pánu, to znamená nestarat se už o 
nic, protože on tě přece miluje a sám se stará. Teprve pak začne pronikat do naší 
duše, do našeho srdce skutečný pokoj. Nemůžeme se osvobodit od toho, co nás 
znepokojuje, co budí strach, ale je velmi důležité, abychom tento strach 
odstraňovali uvědomělým úkonem odevzdanosti Pánu. Když sv. Pavel prosí 
Ježíše, aby odstranil nějakou velkou těžkost z jeho života, Kristus mu odpovídá, 
že síla se zřejměji projeví ve slabosti (srv. 2 Koř 12,8-9). Sv. Terezie píše, že 
důvěra a víra se zřejměji projevují ve strachu. Jak velkou roli tedy v Boží 
ekonomii hraje tvůj strach! Existuje proto, aby v tobě vyvolal úkon víry. Strach 
je zkouškou víry a Bůh ho dopouští proto, abys rostl ve víře. 
Strach může být příčinou choroby a u mnoha lidí tomu tak skutečně je. Strach 
stojí u základů neuróz a psychóz. Ale přece může být také východiskem k velké 
důvěře. Všechno záleží na tobě. Strach představuje výzvu. Co s ním uděláš? 
Dovolíš, aby tě zotročila jeho tíha? Nebo spíš budeš zkoušet konat skutky 
odevzdanosti Tomu, který je nekonečnou mocí a nekonečnou láskou? Vše, co se 
odehrává okolo nás, souvisí s naším rozhodnutím. Strachu jakožto 
emocionálního stavu se nemůžeme zbavit, alespoň ne vždy. Strach se však může 
stát prvkem, který prohloubí naši víru stejně jako každé pokušení. 
Pán Ježíš říká s velkou vroucností sv. Markétě Marii Alacoque, velké apoštolce 
uctívání Nejsvětějšího Srdce Páně: „Nech mě jednat". Křesťanství je 
náboženstvím milosti, náboženstvím, které nás vede k tomu, abychom nechali 



jednat Krista, abychom se stále více otevírali jeho působení. Jedná se o takovou 
otevřenost, která by dovolila Kristu, aby v nás plně žil. Pak z tebe bude moci 
vytvořit své veledílo, jako tomu bylo v případě Panny Marie, jež žila vírou, 
důvěrou a naprostou odevzdaností Pánu. 
Základním principem jeho působení je, že se Bůh nechce vnucovat. Pokud 
budou dveře tvého srdce zavřené, nebude je chtít páčit. „Ježíš mě zastoupí ve 
všem," napsala sv. Markéta Marie, „pokud mu dovolím, aby ve mně působil. 
Bude ve mně milovat, toužit, doplňovat všechny moje nedostatky." Odevzdat se 
Bohu je nejvyšší forma vydanosti, nejvyšší forma důvěry k Pánu. „Netoužím už 
ani trpět, ani zemřít," řekla sv. Terezie od Dítěte Ježíše, „třebaže mám ráda 
jedno i druhé; přitahuje mě jen láska [...] Sama odevzdanost mě vede, 
nepotřebuji jiný kompas. O nic už nedokážu vroucně prosit kromě jediného, aby 
se v mé duši vyplnila Boží vůle bez překážek od jakéhokoliv stvoření." A dále 
Terezie přiznává, že trvalo dlouho, než dosáhla tohoto stupně odevzdanosti do 
Boží vůle: „Ale teď už tam jsem! Bůh mě vzal do náruče a umístil mě tam!" 
(Dějiny duše). Tvá důvěra vůči Bohu a shoda s jeho vůlí ve všem budou 
naplněné, když dokážeš vyznat: mám rád všechno, co mi posíláš. 
 
Žárlivá Boží láska 
Bůh k tobě vzplál žárlivou láskou. Znamená to, že chce být tvým jediným 
Pánem, tvou jedinou láskou. Volá nás k obrácení, jež zahrnuje vždy dva kroky - 
obrácení „od" a obrácení „k". Máme se odvrátit od všeho toho, co nás odvádí od 
jediného Pána, jehož majetkem jsme. Máme se odvrátit od egoismu, který tkví 
hluboko v naší duši a vyžaduje záruky. Pokud sis vytvořil nějaký „bezpečnostní 
systém", a Bůh potom dopustil, že tvá „mana" zčervivěla, měj na paměti, že to 
bylo z lásky. Bůh tě připravuje o to, co tě zotročuje a způsobuje nedostatek tvé 
víry v jeho lásku. To on je totiž jediným Pánem, tvým, tvé „many"- tvého chleba 
vezdejšího, tvé existence. Na něm všechno záleží. Nezávisle na tom, zda to 
uznáš nebo ne, zůstává jediným Pánem, ale takovým, který miluje. Nechce, aby 
ses ztratil ve falešném království falešného boha, poněvadž toto království tě 
ničí. Jsi jeho majetkem se vším, co máš - s duší i tělem; s prací, která mu náleží, 
se svým domovem, jenž je jeho majetkem, se svými dětmi, které patří jemu, i se 
svým časem, který mu často po troškách přiděluješ jako lakomec přesto, že i 
veškerý tvůj čas náleží Bohu. 
Evangelium říká, že nelze sloužit dvěma pánům. Slovo í/ouleuein [sloužit] 
označuje v řečtině takovou službu, jakou vykonával otrok pro svého pána. Otrok 
neměl čas pro sebe. Jeho časem plně a vždy disponoval pán. Musíš dát Bohu 
vše, musíš se naučit mu dát to, co je jeho — a to je program naší konverze. Je 
také třeba přijmout jeho žárlivou lásku, přijmout Boha jako jedinou hodnotu, 
jedinou lásku. Výraz „žárlivá láska" odráží celou hloubku Boží lásky, protože on 
nežárlí pro vlastní prospěch, ale pro tvůj, žárlivě střeží, aby ses neztratil ve 



službě falešným bohům. 
Člověk, jenž dosahuje sjednocení s Bohem a stává se svatým, je člověkem, který 
přijal Krista jako svou jedinou lásku. Existují dvě kategorie věřících lidí: ti, kteří 
sbírají zásluhy, a ti, kteří zkoušejí prostě milovat - milovat neznamená jen dávat, 
ale ještě spíš přijímat, přijímat lásku druhé osoby. Milovat Boha znamená 
přijmout jeho lásku, jeho žárlivou lásku k tobě - lásku nikterak rozvážnou a 
opatrnou, která tě chce ochránit od všeho, co může ohrožovat tvou svobodu a 
víru. 
Pán plane žárlivou láskou k tobě. Tato láska je Božím utrpením, Boží touhou po 
tobě, jenž jsi jeho dítětem, jeho majetkem. Bude o tebe bojovat. Jeho horlivá 
láska bude občas obtížná, protože mu nejednou proklouzneš mezi prsty a budeš 
padat do propasti, aniž bys o tom třeba věděl. Nejednou tedy bude Bůh s tebou 
zatřást, bude ti muset udělit „obtížné" milosti, ale jen proto, aby tě spasil, aby 
ses nakonec mohl vydat do jeho rukou- vydat jeho žárlivé lásce. 



KAPITOLA IV. 
Víra jako uznání vlastní bezmocnosti a očekávání všeho od Boha 
 
 
Ve světle víry vidíme vlastní bezmocnost. Walter Kasper píše, že u synoptiků 
znamená víra „poznání vlastní bezmocnosti a důvěru v Boží moc, působící v 
Ježíši" (Einfuhrung in den Glauben, kap. 5). Věřící nic nečeká od sebe sama, ale 
doufá, že všechno dostane od Pána. Jedině když v duchu víry poznáváme vlastní 
bezmocnost, stáváme se chudými v duchu a dovolujeme, aby v nás působila 
Boží moc. 
Evangelní morálka není výlučně morálkou desatera, ačkoli ji předpokládá; je to 
především morálka blahoslavenství. Je to morálka zejména prvního 
blahoslavenství: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské 
království" (Mt 5,3). Blahoslavení, protože oni, tito chudí, skutečně vcházejí do 
Království. 
 
„Blahoslavení chudí v duchu" 
Ten, kdo hledá především Boží království, kdo hledá svatost, nalezne jak ji, tak i 
všechno ostatní, tedy duchovní i světské dary, potřebné k životu. „Blahoslavení 
chudí v duchu", kteří na ničem nelpí, kteří nic nemají a všechno čekají od Boha. 
Blahoslavení, poněvadž v jejich srdcích je místo pro Pána. Jejich je nebeské 
království, protože mají Boha. To je ta radostná zvěst o těch blahoslavených 
lidech, jejichž srdce je volné pro Pána. 
Natolik věříš, nakolik jsi chudý v duchu. Slovo „chudý" v biblickém smyslu 
neznamená nutně chudobu v materiálním významu. Chudým v duchu byl např. 
král David, člověk stojící na vrcholu společenského žebříčku. Člověk chudý v 
duchu je zbaven jistoty v sebe, ví, že nemůže spoléhat na sebe, na vlastní síly. 
Takový člověk všechno čeká od Boha a nepoutá se na časnost. 
Pokud se cítíš silný v přirozených schopnostech, jimiž disponuješ, nemůže se tvá 
víra rozvinout a prohloubit. Musíš pocítit svou slabost, musíš vidět, že je něco, 
co nezvládneš. To bude ta výzva k víře. Tvoje slabost, nemožnost a bezmocnost 
se stanou jakousi skulinou, skrze kterou se do tvého srdce bude prodírat milost 
víry. Milost prohloubit víru nám Bůh dává skrze naše zranění. Významný 
konvertita Charles Péguy píše: „Člověk se setkává s neuvěřitelnou štědrostí 
milosti, která proniká do špatné a dokonce do zkažené duše. Vidí, že je spasen 
ten, kdo se zdál být už ztracený. Nikdo však nikdy neviděl, že by prosakovalo, 
co je nepromokavé, že by změklo, co je vytvrzené, že by protékalo, co je 
utěsněné. [...] Odtud pocházejí tak četné překážky v působení milosti. 
Ta totiž nečekaně vítězí v duších největších hříšníků, ale zůstává často bez 



jakéhokoli účinku u těch tzv. slušných lidí" (Notě conjointe sur M. Descartes et 
la philosophie cartésienne, l. srpna 1914). Je to proto, že ti „slušní lidé", ti v 
evangelním smyslu dospělí, nemají žádné nedostatky, nejsou zranění, jsou silní, 
mocní, soběstační, zralí. „Jejich morální kůže, nikdy nedotčená," říká dále 
Péguy, „se pro ně stala skořápkou a krunýřem bezchybnosti. Nepředstavují ono 
otevření, způsobené jakousi strašnou ranou, nějakým nezapomenutelným 
utrpením, nepřekonaným smutkem, nejsou tím švem špatně sešitým, jakýmsi 
smrtelným neklidem, skrytou bolestí, pádem stále maskovaným, nikdy 
nezhojenou ranou. Neotvírají se milosti, a to je v podstatě jejich hřích. Protože 
nejsou zraněni, nejsou už zranitelní. Poněvadž jim nic nechybí, nic tedy 
nedostanou. Nemohou dostat to, co je vším. Boží láska sama od sebe neléčí 
toho, kdo nemá ran. Samaritán zvedl zbitého, protože ležel na zemi. [...] Hle, 
kdo nepadl," píše dále Péguy, „nikdy nevstane a kdo se neušpinil, nebude 
očištěn. Tak zvaní slušní lidé jsou milosti nepřístupni." 
Možná je i ve tvém životě nějaká strašná nebojící se rána, snad nějaké 
nezapomenuté utrpení, nepřekonaný smutek či smrtelný neklid, skrytá hořkost, 
která se přidružuje k tolika věcem tohoto života, nějaké neštěstí. - Ty si pak 
myslíš, že všechno už skončilo, al eje tomu právě naopak. To vše se pro tebe má 
stát řečištěm milosti. Bůh musí dopustit tolik zranění, tolik těžkých chvil, aby 
ses cítil slabý a tím otevřený milosti. Když se cítíš bolestně dotčen, pamatuj, že 
je to blahoslavená bolest, která ve tvém krunýři dospělosti a slušnosti dělá místo 
pro milost. To vše je pro tebe šance k prohloubení víry. Tvá slabost způsobuje, 
že skrze víru v tobě může přebývat Boží moc. Bůh, jenž se k tobě přibližuje, tě 
musí učinit slabším, abys ho potřeboval, abys mu věřil, a jak poroste tvá víra a 
důvěra v Boha, budeš hledat všechnu oporu v něm. Musíš se ponížit, neboť jsi 
příliš velký, a zranění ponižuje. Proto ti každé zranění přináší příležitost stát se 
dítětem podle evangelia. Někdy je třeba mnoho zranění, aby se člověk stal 
dítětem, aby kráčel po „malé cestě". 
 
Boží moc potřebuje lidskou slabost 
Když se Bůh k člověku přibližuje, oslabuje ho. Jedná tedy opačně, než bychom 
předpokládali. Zdá se ti, že to ty k němu kráčíš a že za těchto podmínek bys měl 
být stále silnější, stále lépe si vědět rady. Je to však Bůh, kdo se přibližuje k 
tobě, a tím tě činí slabším, ať už fyzicky, psychicky nebo duchovně. Dělá to 
proto, aby mohl v tobě přebývat se svou mocí, poněvadž tvá slabost dělá místo 
jeho moci. Když jsi slabý, nemůžeš si věřit a to je šance, aby ses obrátil k Pánu a 
zatoužil se o něj opřít. Tak se často bráníš té největší milosti, milosti bezmoci, 
ale už sv. Pavel přece napsal: „... síla se tím zřejměji projeví ve slabosti. Velmi 
rád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova moc. 
[...] Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný" (2 Koř 12,9-10). Tvá moc a 
síla musí dříve či později zklamat. Ve skutečnosti se totiž nejedná o tvoji vlastní 



sílu. Veškerá tato síla je totiž dar - dar, který si příliš často přivlastňuješ, a proto 
ti musí být odebrán. 
Sv. Maxmilián Kolbe se během svých neobyčejných apoštolských výprav cítil 
naprosto bezradný. Podnebí bylo často nevhodné pro jeho nemocné plíce, špatně 
snášel ubíjející zámořské cesty a vlhkost, kvůli níž měl potíže s dýcháním. Nic z 
toho mu však nezabránilo, aby nehlásal království Neposkvrněné po celém 
světě, ačkoli se nejednou zdálo, že na lodi nepřežije příští hodinu. Snad tehdy 
říkal Marii: už nevydržím ani hodinu, jak se tedy bude šířit tvoje království? —
Tato slabost byla však jeho veškerou silou. 
Pokud se Bůh rozhodne jednat skrze tebe, pak to bude na základě tvé slabosti. 
Když budeš při svém apoštolátu jednat s mocí a silou, staneš se „anti-
znamením". Lidé nechtějí tvou moc, tvou vlastní moc, protože je ponižuje. 
Stejně tak i Bůh, když tě chce učinit svým znamením a jednat skrze tebe, 
nepotřebuje tvou sílu, ba právě naopak potřebuje tvou slabost. Tato myšlenka 
byla neobyčejně výstižně vyjádřena už ve Starém zákoně na příkladu Gedeona 
(Sd 7,1-8.10). Gedeonův protivník má sto třicet pět tisíc vojáků, ale Gedeon jen 
dvaatřicet tisíc - čtyřikrát méně. Avšak v dějinách k vítězstvím za takových 
disproporcí docházelo. Pro Boha je tento rozdíl ještě nepatrný. Doporučuje tedy 
počet Gedeonových bojovníků ještě zmenšit. Zůstává jen deset tisíc bojovníků. 
Teď je počet Gedeonova vojska třicetkrát menší. V dějinách strategie při takové 
disproporci už k vítězství nedochází, nicméně je stále možné, že by člověk i 
takové vítězství považoval za výsledek vlastních schopností a génia. Bůh tedy 
Gedeona podrobí ještě jedné zkoušce: a počet mužů je zredukován na pouhých 
tři sta. Teď už není jasné, zda je situace dramatická, či komická. Vždyť to je 
opravdu směšné jít s takovým počtem proti nepříteli, který je čtyřistapadesátkrát 
silnější! Za takových podmínek může zvítězit už jedině Bůh, nikoli Gedeon. - A 
Gedeon půjde do boje s touto hrstkou mužů a zvítězí. Tato zdrcující disproporce 
způsobí, že nebude mít dokonce ani pokušení připsat vítězství sobě. Celá situace 
je tak absurdní, jako by Bůh se smíchem říkal: Vidíš, Gedeone, chtěl jsi zvítězit 
díky své dovednosti a vojenské síle. Podívej, zůstalo ti tři sta lidí na stopětatřicet 
tisíc nepřátel. Co ty na to? -Gedeon vložil svou důvěru v Pána a dosáhl takového 
vítězství, jaké historie nepoznala. 
Pán vkládá svůj poklad do křehkých, hliněných nádob, aby to, co děláme, 
pocházelo z Boží moci, nikoli od nás (srv. 2 Koř 4,7). Bůh Gedeonovi vzal jeho 
lidskou moc, učinil ho malým a slabým, udělal něco, co - lidsky vzato -vypadá 
absurdně. Něco takového se může stát i ve tvém životě. Pokud je v tobě 
takových dvaatřicet tisíc prvků lidské síly, Bůh z toho nejdřív udělá deset tisíc a 
potom tři sta. Budeš pak skutečně velmi slabý, skoro poražený, a právě takový - 
slabý - budeš moci zvítězit. Budou to vítězství nikoli z tvé síly, ale z Boží moci. 
 
 



Kristova chudoba 
Víra jako projev duchovní chudoby má svůj vzor v osobě a životě Ježíšově. Být 
chudý znamená být závislý. V Ježíšově životě vidíme tři momenty, kdy jeho 
chudoba vrcholí, kdy se on - Bůh - stává zcela závislým a ukazuje se ve své 
nemohoucnosti, jakoby poražen: je to v Betlémě, na Kalvárii a v Nejsvětější 
svátosti. Pokud být chudý znamená být závislý, pak se Ježíš stal naprosto 
závislým už v Betlémě, ve své bezmoci, ba skoro porážce, neboť vlastní Ježíše 
nepřijali a musel se narodit v nelidských podmínkách. Kdykoliv se cítíš 
bezmocný a nevíš si rady, sdílíš Ježíšovu nemohoucnost. 
Kalvárie je druhou, vysloveně strašlivou situací Ježíšova obnažení. Ani zde si 
nemůže v ničem pomoci, neboť jeho ruce, ty, jež žehnaly zástupům, nyní 
krvácejí přibité ke dřevu. A jeho nohy, ty, které dříve všude roznášely radostnou 
zvěst, jsou nyní přibity hřeby. Ježíš na Kalvárii je obrán o všechno. Kříž je 
projevem bláznovství Boží lásky. Ježíšova bezbrannost zde vrcholí. 
Ještě dalším projevem Ježíšovy bezbrannosti je Nejsvětější svátost. Ano, i zde je 
ve stavu nemohoucnosti a poražen, podobně jako na Kalvárii. Ovšem tato 
porážka je pouze zdánlivá. V Nejsvětější svátosti Ježíš mlčí i tehdy, když se k 
němu lidé modlí. Ve svatostánku zůstává obnažen do té míry, že ho člověk může 
vzít a přenést, kam chce, může ho přijmout, ale také zneuctít. Může si s ním tedy 
udělat, co kdo chce, doslova, co kdo chce. A to je ono otřesné tajemství Kristovy 
bezbrannosti a chudoby, jeho kenoze, jeho naprosté vydanosti člověku. 
Tyto tři situace, Betlém, Kalvárie, Nejsvětější svátost, jsou situacemi, v nichž 
Ježíšova láska dosahuje skutečné hranice bláznovství, uvádí ho až do krajní 
chudoby. Ale právě díky tomuto bláznovství a této chudobě ti Ježíš přináší 
vykoupení, přináší ti víru. Boží mlčení, jeho nemohoucnost, jeho „porážka" jsou 
skandálem pro svět, který by si přál Boha plného viditelné moci. Kříž byl a stále 
je pohoršením pro ty, kdo nevěří, ale pro ty, kteří uvěřili, je znamením nejvyšší 
moci. Tvůj kříž - tvá bezbrannost a chudoba -v tobě dělá místo pro milost, místo 
pro milost víry. 
 
Uznat, že vše je dar 
Víra znamená uznat vlastní bezmocnost, je to přesvědčení, že sami nic nemáme, 
že všechno je dar. Znamená čekat všechno, veškeré dary od Boha. Opakem takto 
chápané víry je pýcha. Pyšný člověk všechny tyto dary považuje za své vlastní a 
připisuje je sobě. Myslí si, že vše záleží na něm, jako by v jeho životě 
neexistoval onen ustavičný Boží dar. Víra je samozřejmě obtížná. Žít vírou 
znamená znovu se narodit, rodit se k duchovní chudobě, přijmout postoj dítěte. 
Dar musíš přijmout natolik nezaujatě, abys jej v každé chvíli dokázal vrátit. Je to 
zvláštní paradox. Jsme obdarováváni proto, abychom, přijímajíce Boží dary, byli 
připraveni je vrátit zpátky. Naše gesto ochoty vrátit Bohu přijatý dar je 



znamením, že jsme si jej nepřivlastnili, je uznáním faktu, že mi nic nepatří. 
Bohu vrácený dar se opět dostává k nám, a to znásobený. Všechno je dar: tvoje 
duše i tělo, manželka, manžel, děti, to, co máš i co děláš - všechno náleží Bohu. 
Jsi kdykoliv připraven vrátit každý z těchto darů? 
Epizoda s mládencem, jenž odešel smutný, když mu Pán nabídl, aby rezignoval 
na materiální dobra, má svůj epilog. Po jeho odchodu Ježíš říká, jak těžko 
vejdou do Božího království ti, kteří vkládají svou naději do bohatství (srv. Mk 
10,23). Všimněme si, že tento mladý člověk plnil všechna přikázání. Z toho 
plyne, že nestačí plnit přikázání. Na jeho adresu a na adresu jemu podobných 
Ježíš říká: „Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího 
království." Je to tak silný výrok, že se ho zaražení apoštolově ptají: „Kdo tedy 
může být spasen?" (Mk 10,25-26). 
Tento mladý člověk, který vypadal, že je Bohu otevřen, byl otrokem časných 
věcí, otrokem svého majetku a svého společenského postavení. Sv. Lukáš o něm 
říká, že byl jedním z předních mužů a zastával tedy nějaký důležitý úřad (srv. Lk 
18,18). To vše může stát mezi člověkem a Bohem a může to být tak velkou 
překážkou, že pro takového člověka bude velmi těžké doj ít spásy. Náklonnost k 
časným věcem, zotročení tím, co Bůh stvořil, co je pouze jeho darem a nikoli 
Bohem samotným, nám může spásu nejen ztížit, ale dokonce znemožnit. 
Při své cestě do San Giovanni Rotondo jsem se setkal s vědcem, jenž spolu se 
mnou jel za otcem Piem, aby ho poprosil o požehnání pro svou práci. Přijel s 
dvěma svazky vydaného díla, které nazval svým opus vitae - životním dílem. V 
rámci zpovědi je ukázal otci Piovi a prosil o požehnání. Reakce Padre Pia byla 
hrozná. Nejprve vyjádřil své ohromení: „Tohle je tvoje opus vitae, to je tvoje 
životní dílo?" Vzal do ruky ty dva svazky a ještě jednou opakoval: 
,To je tvoje opus vitae, to znamená, že jsi žil šedesát let proto, abys napsal tyto 
dvě knihy, to byl cíl tvého života" — téměř křičel - „to je opus vitae, proto jsi 
žil? A kde je tvoje víra?" Potom zmírnil, jako by si všiml nevědomosti toho 
člověka a s otcovskou laskavostí se zeptal: „Určitější do toho vložil mnoho úsilí, 
že? Určitě přišlo mnoho bezesných nocí; a co zdraví? - No ano, infarkt. A to vše 
ve jménu ambice vytvořit opus vitae tohoto druhu. Pochop," pokračoval otec 
Pio, „co znamenají modly a takovéto náklonnosti. Kdybys dělal totéž, ale pro 
Boha, všechno by vypadalo jinak. Vždyť ty sis to všechno přivlastnil, to bylo 
tvoje opus vitae, tvoje vlastní dílo." Ukončení zpovědi bylo také ve stylu otce 
Pia. Znovu zvýšil hlas: „Pokud jsi přišel jenom s tímhle, pak va via- odejdi." 
Padre Pio byl brusco, jak říkají Italové, čili ostrý, ale za touto příkrostí se 
skrývala velká láska ke každému člověku, ke každému kajícníkovi. Byl to 
člověk, který miloval, a láska je mocná. To láska Padre Pia způsobila, že tato 
vzrušená debata, spojená se zpovědí, byla skutečně rozhodujícím momentem v 
životě onoho vědce. Doopravdy začal přemýšlet jinak a jinak pohlížet na svět. 
Abrahám, otec naší víry, dostal zázračný dar - v pozdním stáří se mu narodil 



syn. Měl obrovskou radost, protože to byl - lidsky vzato - jeden z největších 
darů, syn, nástupce. Rodiče si obvykle děti přivlastňují, snad i Abrahám podlehl 
tomuto pokušení. Když však Bůh Abrahámovi řekl, že chce, aby mu obětoval 
svého syna, Abrahám souhlasil. Souhlasil tedy s tím, že mu odevzdá přijatý dar 
způsobem, který pro něho byl opravdu hodně dramatický. Co by se stalo, kdyby 
se Abrahám nechtěl svého syna vzdát, kdyby se vzbouřil v přesvědčení, že Boží 
nařízení je příliš kruté? Co by se bylo stalo pak? - Izák by byl musel zahynout. 
Nebyly by důležité okolnosti jeho smrti, zda by se to stalo následkem nemoci 
nebo v bitvě či by ho sežrala divoká šelma. Musel by však být Abrahámovi vzat, 
protože stál mezi ním a Bohem. Izák by se tak stal Abrahámovi překážkou v 
jeho naprosté odevzdanosti Bohu ve víře. Kdyby se Abrahám syna nevzdal, 
znamenalo by to, že si ho přivlastnil. Přivlastnit si dar vždy znamená jej zničit, 
je to jako úder, který míří na člověka samotného i na dar. Když Abrahám Izáka 
vydal, nejenže získal syna, ale nadto ještě znásobený dar — milost svatosti, na 
níž měl účast i syn. Abrahám a Izák jsou první svatí patriarchové Staré smlouvy. 
 
Setba nedůvěry 
Když analyzujeme mechanismus vzniku zla v člověku, uvědomíme si, že v 
základech zla tkví nedostatek prostoty a dětinné důvěry v Boha. Bylo tomu tak 
od počátků dějin lidstva, od chvíle, kdy byli první rodiče postaveni před zkoušku 
víry. Na počátku lidských dějin byla zkouška důvěřivosti. Bůh jako by člověku 
položil otázku: Důvěřuješ mi? Máš prostotu a důvěru dítěte? Biblický text jasně 
říká, že Satan na člověka zaútočil právě v této oblasti. 
Satan první rodiče nepřemlouvá ke zlu jako takovému, nepokouší přímo ke 
hříchu. Zasévá nedůvěru. Dělá to psychologicky dokonalým způsobem, tak, jak 
to dokáže jen on. Neříká: buďte nevěrní, neposlušní - ne, snaží se prvním 
rodičům namluvit, že v Bohu není žádná láska, upřímnost, pravda. Principem 
mechanismu zla prvního hříchu je setba nedůvěry, která vyvolává velký 
psychologický ohlas. Člověk, jenž nedůvěřuje, se začíná cítit ohrožený. Člověk, 
jemuž nedůvěřuji, se pro mě stává hrozbou a já se ho začínám bát. Hřích 
nedůvěry rodí ohrožení a strach, onen strach, o kterém se tolik hovoří v 
psychologii a psychiatrii a který je tak častým důvodem lidského utrpení. 
Pokud nejsme osvobozeni od hříchu, pak nemůžeme být oproštěni od toho, co z 
něj vyrůstá - neklid, strach, pocit ohrožení. I my jsme pokoušeni touto setbou 
nedůvěry. A pokud je to nedůvěra vůči Bohu, pak se člověk cítí jako v uzavřené 
kleci a život v takové „kleci hrozby" se stává něčím strašným. Hřích ničí 
člověka i proto, že ho ničí strach, který se s hříchem pojí. Ohrožení se tedy 
nakonec stává ranou pro nás, poněvadž jednou ze základních psychických potřeb 
člověka je potřeba bezpečí. Z toho můžeme vyvodit, že strach, se kterým 
nebojujeme, jsme si sami zavinili. 
Kristovo vykupitelské dílo trvá dál. Vírou jsme do něj zapojeni a ono neobjímá 



pouze náš hřích, ale i celý jeho kontext. Tak se tedy i strach a pocit ohrožení 
stávají předmětem vykoupení. Když Ježíš umíral na kříži, vykoupil nás ze 
strachu a ohrožení stejně, jako nás vykoupil z hříchu. Celý tvůj život musí 
směřovat ke stále větší otevřenosti Kristovu vykupitelskému působení. Z kříže 
totiž ustavičně plyne milost, abys mohl být zbaven hříchu, ale i strachu. 
Jak bojovat se strachem, jenž nás svírá? Pokud budeš bojovat přímo s ním, 
skončí to fiaskem. Existuje pouze jedna spolehlivá cesta: otevřít se Kristovu 
vykupitelskému působení skrze takovou vírou, jakou má dítě v evangeliu. Musíš 
uvěřit, že Ježíš tě vykoupil ze všeho, co tě ohrožuje, že jsi svobodný. Musíš si 
říci: nic mě neohrožuje, protože on mě vykoupil a od všeho osvobodil, na mně je 
pouze to přijmout. Víra je přijetím, procesem přijímání Kristova vykupitelského 
působení. 
Když Petr prošel jednou z bran jeruzalémského chrámu, narazil na chromého, 
který tu prosil o almužnu: „Stříbro ani zlato nemám," řekl mu tehdy, „ale co 
mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského - vstaň a choď!" (Sk 3,6). 
A chromý vstal. Tento prosící chromý byl bezmocný a očekával hodně, musel 
však mít také mnoho z víry dítěte, protože dostal víc, než předpokládal. Ty, 
ochromený strachem a ohrožením, nemusíš být nutně uzdraven okamžitě jako 
chromý ze Skutků. Tvoje uzdravení bude záležet na stupni tvé víry, na tom, zda 
budeš mít skutečně víru dítěte. Můžeš být uzdraven v jediném okamžiku, anebo 
můžeš být uzdravován postupně. Tento chromý, jenž symbolizuje tvoji situaci, 
pak bude stále výš pozvedán Kristovou rukou, stále výš, a takto bude pomalu 
vstávat. Tvé postupné zdvihání je také Kristovou vykupitelskou činností. 
Věřit je obtížné, ale nevěřit je ještě obtížnější. Zkus si co nejčastěji uvědomovat, 
že nejsi sám. Je přece s tebou Kristus, jenž tě vykoupil. Svým obavám, které tě 
tíží, se zkus postavit na odpor s dětským pocitem vlastní bezmocnosti. Řekni 
Ježíšovi: Vím, že mě chceš z toho malomocenství očistit, vím, že už jsi mě z 
něho vykoupil. -Uvědomil sis, že můžeš být svědkem zázraku? Vždyť Kristus 
řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: 'Vyrvi se i s 
kořeny a přesaď se do moře!', poslechla by vás" (Lk 17,6). Pak bys viděl, že 
víra, která je v očích světa takovým malým „nic" jako zrnko hořčice, jako 
nejdrobnější zrníčko, má neomezenou Boží moc. Viděl bys, že tě otvírá Kristovu 
vykupitelskému dílu a zázračně odstraňuje strach. Pak bys náhle pocítil, že jsi 
svobodný. 
Jsi povolán ke svobodě a pokoji skrze víru, která tě otvírá Kristovu vykoupení, 
musíš se tedy ustavičně obracet na tuto víru, neboť víra znamená neustálý 
proces. Tento proces je prohlubován úkony víry, které se nejčastěji rodí tváří v 
tvář ohrožení. Tím, že budeš vzbuzovat vnitřní úkony víry, budeš se v každé 
situaci jako dítě svěřovat do náruče milujícího Otce. 
Podstatou „malé cesty" sv. Terezie Ježíškovy je postoj dítěte, osvobozeného od 
veškerého strachu díky dětské důvěře. Jestliže se na počátku lidstva objevil hřích 



jako důsledek setby nedůvěry, pak „malá cesta", která zdůrazňuje význam 
dětinné důvěry k Bohu, vytváří „protilátku" a je dokonalým protikladem oné 
dávné události. Program „malé cesty" zasahuje samotný kořen zla, protože 
nedostatek důvěry, tato setba nedůvěry vůči Bohu, do velké míry pramení z 
veškerých tvých hříchů i všech tvých existenciál-ních nebo emocionálních 
utrpení, zprostředkovaně i z těch fyzických. Jestliže Pánu důvěřuješ, podetneš 
kořeny toho, co tě ničí. Uvěř, že tě miluje. Zkouška víry prvních rodičů nebyla 
tak těžká, ale bible také hovoří o strašlivé zkoušce, jaké podrobil Bůh 
Abraháma. Dostal hrozný příkaz, aby zabil svého vlastního syna. V tu chvíli 
bylo tak snadné přijmout sémě nedůvěry: nevěřit, vzbouřit se. Avšak Abrahám 
byl přes temnotu, jež ho obklopovala, pln důvěry. Jak důležitá je tato naprostá 
důvěra v Boha, dětinná důvěra k tomu, jehož nejvíce zraňujeme hříchem 
nedůvěry. 
Pokud se ti někdy stalo, že k tobě ztratil důvěru někdo, koho jsi velmi miloval, 
pak víš, jak je to bolestné. A jestliže to není běžná situace lidského přátelství, 
zraněného nedůvěrou, ale situace nekonečné Boží lásky - jak velikou bolest 
musí nedůvěra způsobovat této Lásce! Slova „bojím se dát Bohu všechno" raní 
jako políček, protože je to, jako bys Bohu řekl: nedůvěřuji ti, nevím, co se mnou 
uděláš. Kdyby toto mělo říci malé dítě své matce, bylo by to pro ni nesmírně 
trýznivé. Jakou bolest tedy zakouší Bůh, když ho člověk políčkuje tímto 
nedostatkem důvěry! Nedůvěra je v určitém smyslu horší než hřích, protože je 
kořenem a pramenem hříchu. Pokud nechceš důvěřovat, pokud se tvému 
Nepříteli podařilo zasít do tvého srdce nedůvěru, pak musejí přijít důsledky - 
strach, pocit ohrožení a s tím spojené utrpení. Teprve díky účinkům tohoto zla 
uvidíš, jak moc jsi klesl. Utrpení, strach a pocit ohrožení budou pro tebe 
neustálou výzvou k obrácení. 
Tak dlouho poneseš břemeno strachu, dokud se neobrátíš, dokud nebudeš jako 
dítě, které se prostě vydá do rukou milujícího Otce. Pacienta je třeba léčit tak 
dlouho, píše L. Szondi, dokud se nenaučí modlit. Nejde tu o jednoduché 
opakované modlitby, ale o způsob modlitby hluboké a vnitřní, o zásadní vztah k 
modlitbě, o důvěřivou modlitbu dítěte, které se plně vydává do Otcovy náruče. 
 
Duchovní chudoba jako postoj dítěte 
Víra, kterou uznáváme vlastní bezmocnost a při níž vše čekáme od Boha, je 
postojem dítěte. Dítě zcela uznává, že nemá nic, že nic nedokáže. Je plno 
očekávám a víry, že vše, co potřebuje, dostane. „Jestliže se neobrátíte a nebudete 
jako děti, nevejdete do království nebeského," říká Pán (Mt 18,3: český 
ekumenický překlad bible). Obrátit se a zaujmout postoj dítěte je nutnou 
podmínkou pro přístup do Božího království. Jednou se musíš stát znovu dítětem 
(srv. Mt 18,3): důvěřivým, pokorným dítětem, které vše očekává od Pána. 
Nestaneš-li se jím zde, pak k tomu bude muset dojít v očistci. Stav duchovního 



dětství je absolutně nutný nejen k posvěcení, ale i ke spáse. 
Dítě z evangelia očekává od Boha všechno, doslova všechno. Ten dětský rozměr 
naší víry znamená nestavět na obvyklých lidských výpočtech, ale toužit po 
něčem, co by dítě nazvalo překvapením, čekat na zázrak. Nakolik jsi 
dítětem, natolik jsi duchem mladý. Člověk může být starcem už ve dvaceti. Ale 
může mít osmdesát a díky duchovnímu dětství zůstávat mladým. Bůh je vždy 
mladý a Kristem ustanovená církev je vždy mladá, proto potřebuje duchovně 
mladé, potřebuje to dítě v tobě, dítě, jež je schopno uvěřit všemu. „Starý" 
člověk, závislý na svých výpočtech a kalkulacích, který sčítá všechna pro a 
proti, omezuje Boha v možnostech působení, staví hráz jeho lásce a 
milosrdenství. Účetnické smýšlení a stálé předvídání, jestli budu úspěšný nebo 
ne, zda mám nebo nemám šanci, je známkou stáří. Dítě sahá po měsíci a věří, že 
jej dostane -Bůh ti chce dát víc než měsíc. Chce ti dát své království, ale pokud 
nebudeš jako dítě, svážeš mu ruce. 
Děti jsou těmi typickými „násilníky", o kterých Ježíš říká, že uchvacují nebeské 
království (srv. Mt 11,12). Když se dítě chce dostat domů, pak se tam prostě 
musí dostat: bude tak dlouho tlouci a kopat do dveří, až mu otevřou. Pán Ježíš 
řekl: „Tlučte, a otevře se vám" (Lk 11,9). Kdybychom uměli takto bušit na 
dveře, které jsou před námi zavřené, klepat tak dlouho, jako to dělají děti, 
musely by se před námi otevřít. Bůh potřebuje tvou dětinnou víru, aby mohl v 
tobě a skrze tebe dělat zázraky, protože pro Boha není nic nemožné. A 
nezapomínej, že „všechno je možné tomu, kdo věří" (Mk 9,23)! 
Evangelista Lukáš nám představuje dvojí zvěstování: zvěstování Zachariášovi a 
zvěstování Panně Marii. Zachariáš se představil jako člověk starý jak věkem, tak 
duchem, jako člověk, jenž Bohu svazuje ruce, protože nedokáže uvěřit v zázrak. 
Musel být tedy zasažen jiným, pro něho bolestným zázrakem, když mu byla 
odňata schopnost mluvit - jen aby uvěřil. Takové duchovní stáří člověka, jenž 
nedokáže uvěřit v zázrak, je pro Boha skutečně hrozné. 
Člověk, kterému chybí postoj dítěte, obyčejně jakoby předem škrtá účinnost 
svých modliteb, poněvadž je v něm cosi ze Zachariášova postoje. Tento „před 
Bohem spravedlivý" a bezúhonný stařec neměl potomstvo a prosil o dítě. Modlil 
se a vlastně zároveň nevěřil v to, že ho Bůh vyslyší. Když mu anděl oznámil: 
„Tvá modlitba je vyslyšena; tvoje žena Alžběta ti porodí syna" (Lk 1,13), 
nechtěl tomu uvěřit, jako by toho syna nechtěl přijmout. Celou dobu se modlil o 
syna, ale když ho Bůh vyslyšel, neuvěřil. Uvedl námitku proti své vlastní 
modlitbě: „Vždyť já jsem stařec a také moje žena je v pokročilém věku" (Lk 
1,18). „Stařec", který už Pánu nevěří. Příliš často se podobáme Zachariášovi. - 
A. Pronzato vypráví, že jeden kněz pokáral své farníky, když je svolal na 
zvláštní pobožnost, při níž se měli modlit o déšť: „Přišli jste prosit o déšť; tak 
kde máte deštníky?" 
Druhé zvěstování je zvěstování Marii, která je natolik dítětem, že je připravena 



přijmout všechno. Bůh s ní mohl libovolně naložit, natolik mu byla Maria k 
dispozici, proto jí „učinil neobyčejné věci". Všechno by přijala, ve vše by 
uvěřila, protože její postoj vůči Bohu byl proniknut duchem dítěte - a to je 
mocné. Nemyslíš si občas, že světu vládnou děti, nikoliv staří? - Ano, světu 
vládnou děti, poněvadž člověk, který má ducha dítěte, má „moc nad Bohem" - 
Bůh mu nemůže odolat, nemůže nic odepřít dětským očím, které doopravdy 
věří. 
Když kráčel Petr ke Kristu po vodě, přestal v jistou chvíli být dítětem. Začal 
rozebírat svou situaci: došel jsem tak daleko, protože voda byla klidná, ale tady 
se valí vlna -mohu jít dál? Začal uvažovat čistě lidsky a jeho víra se ztratila. Petr 
v tu chvíli přestal být dítětem, proto začal tonout. Ukázalo se, že je stále tím 
starým člověkem, a bude takový ještě dlouho, proto zapře svého Mistra. 
Můžeme říci. 
že hřešíš, poněvadž jsi „starý", neboť duchovní stáří překáží milosti, svazuje 
Bohu ruce. Bůh je mladý a chce ti vykouzlit měsíc. Když sv. Terezii z Lisieux 
seslal v den její obláčky sníh, což to pro ni nebyl takový měsíc? Bůh má rád 
přístup, který nevidí omezení; takový je přístup dítěte. Nezná hranice možností, 
je až pošetile vytrvalé, otevřené tomu, co je nové - dítě dokáže věřit. 
Bůh je vždy mladý a vždy člověka ohromuje. Zakoušet Boha znamená zakoušet 
ohromující skutečnost. Člověk s přístupem dítěte dokáže být ohromen. Když se 
takový člověk dívá na svět, dokáže být ohromen vším, co ho obklopuje. Ve 
chvíli, kdy přestaneš být před Pánem dítětem, nastane krize ve tvém duchovním 
životě, začneš couvat, přestaneš věřit a milovat. V zázraky věří pouze lidé dvou 
kategorií - světci a děti. V podstatě jde jen o jeden druh: svatí jsou dětmi v 
duchu. Bůh sám se v Ježíši Kristu stal dítětem. Stal se jím nejen v Betlémě, ale i 
na kříži, kde byl zcela bezbranný a ve všem závislý na lidech. Tento Bůh, jenž 
se stal dítětem, chce, aby nás naše bezmocnost a slabost vedla k tomu, abychom 
se ve všem svěřili jemu, aby nás vedla k bezmezné důvěře v jeho milosrdenství. 
Podobenství o marnotratném synovi by se spíš mělo jmenovat podobenství o 
milosrdném otci. Starší syn, jedna z postav dramatu, v nás nevzbuzuje sympatii; 
je žárlivý a impertinentní vůči otci. Naše sympatie získává mladší, marnotratný 
syn, který se vrátil, a to tím spíš, že je jako my. V osobě marnotratného syna 
nacházíme skoro spontánně sebe samy. Je však jeho přístup skutečně evangelní? 
Evangelium říká, že jeho návrat k otci byl vykalkulovaný. Vrátil se v naději, že 
mu u otce bude lépe, poněvadž věděl, že otec platil svým nádeníkům víc než 
pán, u něhož byl najat on. „Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: [...] Už si 
nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých 
nádeníků" (Lk 15,18-19). 
Podobenství o marnotratném synovi vypadá nedokončené. Je v něm další drama 
marnotratného syna - drama jeho přístupu najatého nádeníka. Syn chce, aby ho 
otec považoval za někoho, s kým by uzavřel smlouvu, jako se dohodli s 



hospodářem dělníci na své denní mzdě (srv. Mt 20,1-26). Když se tedy 
marnotratný syn nevrací jako dítě, ale jako nádeník, pak bude muset jistě znovu 
odejít -podruhé, potřetí, ...poněkolikáté. 
Syn, v němž je duch nádeníka, se nedokáže nechat ohromit láskou. Marnotratný 
syn neobjevil otcovo zranění, neviděl jeho bolest; viděl jen své vlastní neštěstí a 
hledal z něj východisko. V podobenství o najatých dělnících žasli nad dobrotou 
hospodáře ti, kdo byli najati o páté, nikoli ti z rána. Ohromeno dovede být jen 
dítě, protože ohromení předpokládá kontrast. Dítě ví, že je jen takové malé „nic" 
a zeje ustavičně obdarováno něčím velikým. Tento obrovský kontrast vlastního 
„já" a obdarování v něm rodí úžas. 
Člověk se stává křesťanem, když se stává dítětem, když začíná žasnout nad 
pošetilou láskou Boha Otce. Nacházíme zde nový aspekt evangelního dětství - 
jistou totožnost mezi dítětem a zkroušeným hříšníkem. V čem spočívá 
zkroušenost? Zkroušenost je lítost, lítost tváří v tvář kříži, když s vědomím 
vlastní bídy a hříšnosti hledíš na kříž a Ježíšovy rány, když v duchu zkoušíš líbat 
tyto rány, které jsi Ježíšovi sám zasadil - to je zkroušenost. U marnotratného 
syna se nic takového nestalo. Když zkroušený líbáš Ježíšovy rány a věříš v jeho 
lásku, teprve pak se vracíš k Bohu jako dítě. Jedině takový návrat má smysl. 
Nikdy se nevracej k Bohu jako nádeník, protože ho zradíš znovu. 
Opravdovou zkroušenost vidíme u hříšnice během jejího setkání s Ježíšem v 
domě farizeje Šimona. Její prostota, spontaneita a upřímná zkroušenost svědčí o 
postoji evangelního dítěte. Aby vyjádřila Ježíšovi svoji zkroušenost, přistoupila 
k němu a bez ohledu na lidské mínění mu vlastními slzami smáčela nohy, utírala 
je svými vlasy, mazala je drahocenným olejem a líbala (srv. Lk 7,38). Hle, 
prostota, spontánnost a zkroušenost hříšníka, který je evangelním dítětem. Takto 
opravdově Boha milují zkroušení hříšníci, kterým bylo mnoho odpuštěno, a 
svatí, neboť jedni i druzí mají povahu dítěte. Dovedou žasnout nad Boží láskou, 
nad jeho pošetilou láskou k nim. Ne nádeníci, ale děti, nikoli ti, kteří sbírají 
zásluhy a snaží se s Bohem uzavírat smlouvy, ale ti, kteří věří v jeho 
milosrdenství. 



DRUHÁ ČÁST: Dynamika víry 
 
 
Víra jako projev našeho vztahu k Bohu je dynamickým jevem, je to proces, jenž 
podléhá neustálým změnám. Tento proces se uskutečňuje z Boží iniciativy a jako 
důsledek odpovědi člověka, která zahrnuje odevzdanost Bohu. Bůh ruší naši 
stabilitu a obtížnými situacemi podrývá tuto naši dosavadní odevzdanost do jeho 
rukou, aby v důsledku zkoušek víry a naší duchovní obnaženosti dodal tomuto 
odevzdání patřičnou dynamiku. Vnitřní i vnější těžké situace vyžadují naše 
obrácení. Musejí dynamizovat naši důvěru ke Kristu, naši vydanost, naše uznání 
vlastní bezmocnosti, kdy vše čekáme od Boha. 
Pokud ve víře nerosteme, může se stát zakopanou hřivnou, ale Bůh to nedovolí. 
Nechce, aby naše víra ustrnula. A proto Bůh v naději, že se prohloubí a 
dynamizuje naše víra, dopouští obtížné situace, které nás ustavičně stavějí před 
nutnost volby. Dynamika víry se uskutečňuje díky zkouškám, které polarizují 
lidské postoje a tím vedou buď ke krizi víry, anebo k jejímu zřetelnému 
prohloubení. Naše víra se neustále mění. Před rokem jsi věřil jinak - pokud jde o 
intenzitu tvé víry - a za rok budeš věřit také jinak. Proto je tak velmi důležitá 
otázka, zda tvoje víra roste, nebo se vytrácí. Nejsme totiž ani tak věřící, jako se 
stáváme věřícími, nejsme ani tak křesťany, jako se jimi stáváme, evangelium ani 
tolik nežijeme, jako se podle něj žít pokoušíme. 



KAPITOLA I. 
Obrácení jako rozměr víry 
 
 
Trvalým a zásadním rozměrem víry je obrácení. Předchází tomu, aby naše víra 
byla neměnná, a způsobuje, že se neustále prohlubuje. Obrácení jako rozměr 
víry není ani tak jednorázový úkon, jako spíš proces. Znamená změnu způsobu 
myšlení a viditelnou změnu našeho přístupu. V procesu konverze se 
odchylujeme od zla a přikláním se k Bohu. Odvrat od zla není pouhým 
odchýlením od hříchů, ale rovněž od jejich samotného pramene, jímž je 
chorobná sebeláska. Když Ježíš svým apoštolům něco vytýkal, vždycky to bylo 
z nedostatku jejich víry. Ježíš jim často vyčítal, že nevěří nebo že věří málo. Lze 
v tom vidět určitý evangelní paradox - právě těm, kdo šli za Ježíšem, kdo v něj 
uvěřili, Ježíš vyčítá nedostatek víry a činí tak mnohokrát. Účelem 
zpochybňování víry apoštolů bylo jejich obrácení. Musíš svou víru zpochybnit, 
musíš dojít k přesvědčení, že by měla neustále růst, že její momentální podoba 
už zakrátko nebude stačit, shodně s principem, že to, čeho jsi dosáhl dnes, už 
zítra nepostačí. 
 
Felix culpa 
Naše víra by se měla vyvíjet díky ustavičnému procesu naší konverze. Kristus 
vstal z mrtvých a to znamená, že v našem životě neexistuje definitivní prohra, že 
neexistuje život, který je promarněn, zlo, jež by bylo zlem konečným. Hovoří o 
tom text offertoria - obětování starého mešního řádu: „Bože, jenž jsi důstojnost 
lidské podstaty podivuhodně stvořil a ještě podivuhodněji obnovil" (Deus, qui 
humanae substanciae dignitatem mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti). 
Bůh by zlo nepřipustil, kdyby nebyl schopen z něho získat dobro. 
Náš hřích se může stát „šťastnou vinou", o níž hovoří liturgie na Bílou sobotu. 
Bůh může z každé naší viny učinit felix culpa - šťastnou vinu, vinu, která nám 
bude připomínat a ukazovat ve světle víry, jak velmi nás miluje Ten, který za 
nás zemřel a vstal z mrtvých; bude nám ve světle víry ukazovat Pánovu 
trpělivost, něhu a radost, s jakými byla naše vina odpuštěna. Všechny tvé hříchy 
se musí stávat šťastnou vinou. Nevejdeš do království nebeského, dokud se z 
tvých vin nestanou šťastné viny (srv. L. Evely, Le chemin dejoié). Šťastná vina 
je objevem plynoucím z víry, objevem Ježíšovy lásky, něhy, pochopení a 
radosti, když rozevírá svou náruč, aby tě objal. Pokud kolem sebe vidíš jen zlo a 
hřích, je tvá víra jednostranná. Nechápeš, že tyto hříchy jsou příležitostí, aby se 
rozlila Boží milost - to je přece to nejdůležitější. Ty však ztrácíš odvahu a 
uzavíráš se do sebe, myslíš si, že tě Ježíš již nemůže milovat, neboť jsi ho 
zklamal. Někdy se po pádu nenavracíš hned, někdy se snad stáváš tvrdším, 



nesmířeným. To je pak opravdové drama —Bůh ti v této situaci nemůže 
odpustit. Ze všech tvých nevěrností se musí stávat šťastná vina, ale podmínkou 
je zkroušené srdce, touha po odpuštění. A tak Bůh, který ti chce pomoci, který 
chce zlomit tvou zatvrzelost, k tobě vždy přichází jako první, aby v tobě 
probudil touhu po odpuštění. 
Bůh neuchovává v paměti rány, které utržil, ustavičně a nižnými způsoby otvírá 
před člověkem své srdce. Často se nám zjevuje a volá nás prostřednictvím 
svatých, které naplňuje svou - Boží - láskou, volá prostřednictvím hlasatelů 
slova a rozdavačů svátostí, zejména svátosti pokání. Zpovědník Charlese de 
Foucaulda, otec Huvelin, jenž Foucaulda provázel při konverzi, řekl, že Bůh 
naplnil jeho srdce mimořádně horoucí, podmanivou touhou udělovat rozhřešení. 
V této touze, kterou Bůh dopřál otci Huvelinovi, byla vyjádřena právě ona stálá 
a nenasytná Boží touha odpouštět nám. Proto jsi povinen bojovat se svým 
smutkem. Pokud jsi sešel z cesty k Bohu - nezávisle na tom, jak daleko to bylo -, 
můžeš se vždy vrátit. Po každém pádu měj na paměti, že Bůh na tebe čeká, že 
když se vracíš a prosíš za odpuštění, dáváš mu radost, neboť dovoluješ, aby tě 
miloval prostřednictvím odpuštění. 
Veškeré tvoje nevěrnosti či hříchy se stanou šťastnou vinou, pokud ti pomohou 
hlouběji poznat Pánovo milosrdenství. Stanou se šťastnou vinou, udělají-li tě 
pokornějším a plným víry, učiní-li z tebe člověka, jenž stále méně důvěřuje sobě 
a stále více Pánu. Pak - po jejich odpuštění - budeš duchovně růst. Tvá provinění 
se budou stávat šťastnou vinou, pokud si budeš vědom toho, že jsi Ježíšovi 
způsobil bolest, a pokud to bude oživovat tvou lásku. Pokud to prohloubí tvoji 
touhu oddat se mu, aby tvé srdce bilo jen pro něj, tak jako jeho zraněné srdce 
bije pouze pro tebe. Někdo řekl, že hřích, který zpřetrhává pouto s Bohem, je 
jako přeříznuté lano. Když požádáš Ježíše o odpuštění a navrátíš se k němu, lano 
je zase navázáno. Při svázání vznikne sice uzel, ale lano je teď kratší a ty jsi 
Bohu blíže. Tak se tvá vina stala šťastnou vinou. 
 
Následky zla 
Neobyčejnou Boží lásku k hříšníkům a božskou výchovu vůči nám ukazuje 
podobenství o marnotratném synovi. 
Pokud tvá víra zvlažní a je bezvýrazná, může Bůh dopustit, že se proviníš. Bůh 
nechce zlo, ale může chtít jeho následky, poněvadž ty přinášejí milost, jsou 
výzvou k obrácení. Na příkladu marnotratného syna je to vidět velmi jasně. V 
Kristově podobenství je otec, který miluje, a dva synové, kteří nemilují. To, že 
starší syn otce nemiluje, je jasně vidět na konci podobenství, když se projevuje 
jeho impertinence vůči otci a žárlivost vůči bratrovi. Ani mladší syn nemiluje 
otce, vždyť ho opouští ne na krátký čas, ale navždy. Třebaže otec mohl synovu 
odchodu bránit, neudělal to. Dovolil mu, aby si vzal svůj díl a odešel, protože k 
lásce přece nelze nikoho nutit. Víme, jaké byly účinky synova odchodu z 



otcovského domu. Víme, že klesal stále níž, že mu bylo stále hůř. V našem 
komentáři se můžeme pokusit dobrat určitých prvků, které v podobenství nejsou 
ukázány přímo. Můžeme např. předpokládat, že se otec prostřednictvím svých 
služebníků dověděl, co se děje s jeho mladším synem; že umírá hlady, nemá kde 
bydlet a že se z něj stal přímo tulák. A předpokládejme, že otec chtěl syna ušetřit 
takového osudu a posílá k němu služebníka, zjevně či tajně, s váčkem peněz, což 
umožní synovi opět vést normální život, ale i návrat k nevázanému životu. 
Způsobila by tehdy pomoc, kterou by mohl otec stále poskytovat, synův návrat? 
Všechno ukazuje k tomu, že ne. 
Znamená to, že otec, jenž syna miluje, není povinen ho chránit před špatnými 
následky jeho vlastních činů, a to i přes bolest otcovského srdce. V důsledku zla, 
jež marnotratný syn spáchal, jsou „ukřižovány" dvě osoby — otec z bolesti nad 
synovým životem a selháním a sám syn následkem vlastních pádů. Avšak otec, 
který syna miluje, musí čekat, až zlo dosáhne své míry a začnou působit jeho 
účinky, byť je to riskantní. Byly to právě následky zla, působící na synovu 
sebelásku, které ho přiměly k návratu. Víme, že přišla chvíle, kdy se dovršila 
míra zla, kdy synův pád už nebyl ani tak morálním pádem v celé své hloubce, 
ale rovněž neskutečné zahanbení. Chtěl si naplnit žaludek lusky, kterými se 
živili vepři - a vepři byli podle obyvatel Palestiny považováni za nečistá zvířata 
—, j e to tedy symbol úplného dna, už nemohlo být hůř. A pak začaly působit 
následky zla. Synovi už se vedlo tak špatně, že ho napadla studená, 
vykalkulovaná myšlenka, že je zahodno vrátit se k otci, protože otec se svými 
služebníky a nádeníky jedná lépe než pán, u kterého slouží on. Nebyla to láska k 
otci, co rozhodlo o návratu marnotratného syna, ale pouze obyčejná, vypočítavá 
sebeláska, vidina, že mu bude lépe - nikoli otci, ale jemu bude lépe. Teprve když 
spatří otce, jak mu jde naproti, když v jeho očích uvidí slzy radosti, když spočine 
v jeho náruči a následně je oblečen do nejkrásnějších šatů, dostane prsten a vidí, 
že otec pro něj připravuje hostinu, nastává šance, že syn objeví otcovu lásku. 
Tak tedy mohou být následky zla spojeny s milostí. Bůh je může chtít, aby nás 
dovedly k obrácení. 
Občas jen pád a s ním spojené utrpení mohou člověkem otřást a přimět ho k 
obrácení. Obrácení předpokládá zkroušenost srdce a touhu po odpuštění. Bůh, 
který touží probudit v nás lítost a touhu po své odpouštějící lásce, nám přichází 
naproti první. Ve své touze odpustit nám se ponižuje tak hluboko, že se z něj - 
jak říkají svatí - někdy stává žebrák, který volá o pomoc. 
Otřesná je scéna sebevraždy majora Scobie, jenž je hrdinou knihy Grahama 
Greena Jádro věci. Když požil smrtelnou dávku tablet, zdálo se majorovi v 
poslední chvíli života, že ho Někdo zoufale hledá a volá. Slyší volání o pomoc, 
křik, ozvěny bolesti. Z nekonečné vzdálenosti se mu podaří přivléci zbytky 
vědomí a dát odpověď, která ho zachrání: Dobrý Bože, miluji... 
Zdá se, že role se paradoxně zaměnily. To nevolá o pomoc Scobie. To volá Bůh, 



který se ztotožňuje s nešťastníkem, volá o záchranu - o záchranu pro... sebe. V 
posledním momentě majorova života Bůh volá: Pomoz mi, abych ti mohl 
odpustit, dovol mi zachránit tě! 
Nemůžeš poznat Krista, aniž bys poznal člověka 
Aby se náš hřích mohl stát šťastnou vinou, musíme se k němu nejdříve přiznat. 
Svatý Jan nám ve svém evangeliu zprostředkoval Kristův příslib, že až přijde 
Utěšitel, Duch svatý, usvědčí svět z hříchu (srv. Jan 16,8). Tedy jednou z funkcí 
Ducha svatého, který sestupuje na svět, je usvědčit nás z našeho hříchu. To je 
počáteční milost, základní pro duchovní život, kterou nám uděluje Duch svatý, 
abychom se mohli přesvědčit o svém hříchu, o tom, že jsme hříšníci. 
Nestačí však přijmout tuto první milost svatého Ducha. Kdybychom pouze 
poznali skutečnost svého hříchu, mohlo by nás to zničit. Náš život by byl 
jednoduše zatížen až do krajnosti vědomím vlastního zla; byl by poznamenán 
nepokojem, stresem a smutkem. Musíme být otevřeni vůči dalším darům Ducha, 
abychom objevili skrze víru Boží lásku k nám. Papež Jan Pavel II. ve své 
homilii na Vítězném náměstí ve Varšavě pronesl památná slova: „Člověka totiž 
nelze zcela pochopit bez Krista. Či spíše: člověk nemůže úplně pochopit sám 
sebe bez Krista" (Varšava, 2. VI. 1979). Znamená to, že pokud nebereš v úvahu, 
že do tvého života vstoupil Kristus, je tvoje vnímání sebe sama zkresleno, a je 
tudíž falešné. Pokud ti Duch svatý ukáže, že jsi hříšník, ale ty neobjevíš Krista, 
jenž tě miluje, můžeš se ztratit. Určité vztahy jsou pro člověka tak důležité, že 
vstupují jakoby do podstaty jeho samého. K nim patří vztah lásky. Nemůžeme 
poznat sebe samy bez Krista, poněvadž bez Krista nepoznáme, že jsme 
milováni, že jsme byli vykoupeni a vyvoleni. Toto vyvolení, tato láska je 
podstatnou částí tvého „já" a tomu se nemůžeš bránit. Existuje rovněž druhá část 
výše zmíněné pravdy: Nelze poznat Krista, aniž bys poznával člověka. 
Nemůžeme pochopit, kdo je Bůh, nemůžeme ani uvěřit v jeho velikost a jeho 
lásku k nám, pokud nejdříve neobjevíme pravdu o sobě. Kdyby tě měl Kristus 
rád proto, že jsi lásky hoden, nebylo by na tom nic zvláštního. 
I člověk, dokonce nevěřící, dokáže mít rád toho, kdo je toho hoden. Kristova 
láska, jako božská agapé, je láskou, která sestupuje z výšin a miluje to, co není 
hodno, aby se mohlo takovým stát. Čím jasněji uvidíš svou hříšnost, čím 
poctivěji se k ní přiznáš, tím spíše objevíš Krista a plněji v něho uvěříš. To je 
paradox víry - nelze poznat Krista, aniž bys poznával člověka. Proto můžeme 
říci, že Krista doopravdy znají jen svatí, protože důkladně poznali sebe sama a 
spatřili velikost vlastní hříšnosti. 
To jim dovolilo objevit pošetilost Boží lásky a nejednou to vyjadřovali ve své 
modlitbě, když vyznávali: Bože, jak jsi bláhový, když mě, takového hříšníka, 
tolik miluješ! Je tu patrný moment úžasu, charakteristický pro každý autentický 
náboženský prožitek. Člověk, jenž poznal, že je hříšný, a uvěřil v lásku, 
pochopil, že Bůh opravdu zešílel ve své lásce k němu. 



 
Čelit vlastnímu zlu 
V boji o víru v průběhu procesu obrácení je třeba překonávat spěch, neklid, stres 
a zejména smutek. Smutek 
je jasnou známkou sebelásky, podrývá samotné kořeny víry, kořeny důvěry. 
Jedná se o smutek, který přichází ve chvílích pomíjivých pozemských obtíží, 
kdy je nám něco odnímáno, něco ztrácíme. Ještě spíš je to však smutek, který se 
objevuje při duchovních obtížích, když selháváme, když jsme nevěrní. Smutek 
působí rozkladně na naši víru. Selžeme-li, nesmíme klesat na duchu, poněvadž 
tím Boha zraňujeme ještě více než samotným hříchem. Ba co víc, svatí říkají, že 
po pádu máme doufat, že dostaneme ještě větší milosti než před ním. 
Boj o přijetí porážek a nezdarů našeho života musí zahrnovat i ty nejnepatrnější 
záležitosti. Sv. Maxmilián Kolbe velmi rád prohrával, když hrál s bratry šachy. 
To byl jeho „protitah". V takovém jednání nacházel příležitost k umrtvování své 
sebelásky a mohl se plně obracet k Pánu. 
Snaž se dívat ve světle víry na své nedokonalosti tak, abys z nich nebyl smutný: 
Kristus tě přijímá takového, jaký jsi. Můžeš k němu jít s veškerou svou 
nedokonalostí a slabostí. Napraví, co jsi udělal špatně, doplní, co ti schází. 
Stojí zde před námi mimořádně důležitý problém. Na jednu stranu máme 
odmítnout zlo, které je v nás, ale na druhou stranu se máme snažit o sebepřijetí. 
Nemůžeš však mít rád nedokonalost jako takovou, můžeš si pouze přát její 
následky. To ti slouží jenom k tomu, aby ses mohl stát ještě pokornějším, 
důvěřivějším a věrnějším. Skutečnost, že hřešíš, tě nesmí udivovat. Spíš se máš 
v duchu pokory divit, když neselháváš. Pokud se divíš nebo jsi znechucen pro 
své pády, znamená to, že jsi doufal ve vlastní síly, místo aby ses nechal nést v 
Ježíšově náruči. Vždyť „jediný úkon lásky - i nepociťované," zdůrazňuje sv. 
Terezie od Dítěte Ježíše, „napravuje všechno" (Dopis Celině, 20. X. 1888). Není 
třeba „být znechucen vlastními chybami", píše světice, „neboť děti často padají, 
ale jsou příliš malé, než aby si mohly ublížit" (Žlutý zápisník, 6. VIII. 1897). 
Svatá Terezie z Lisieux se velmi ráda svěřovala Pánu Ježíši se svými chybami a 
nevěrnostmi. Říkala, že tak chce přitáhnout jeho milosrdenství, protože přece 
přišel pozvat hříšníky, a ne spravedlivé. Jak je to všechno důležité pro nás, kteří 
jsme smutní, že hřešíme! 
„Proč by vadilo, milý Ježíši, že každou chvíli selhávám," píše sv. Terezie, 
„vidím při tom svou slabost a to je pro mě velký zisk. Ježíši, ty pak aspoň lépe 
poznáš, jak jsem slabá, a tím spíše mě poneseš ve svém náručí" (Dopis Celině, 
26. IV. 1889). 
Když se přibližujeme k cíli, jímž je Bůh, zdá se, že se tento cíl stále více 
vzdaluje. Je to normální a zákonité. Když Terezie vidí tuto svou rostoucí 
vzdálenost od Boha, vůbec z toho není smutná: „Jak jsem šťastná, když vidím, 



že jsem tak nedokonalá a že tak potřebuji Božího milosrdenství v okamžiku 
smrti" (Žlutý zápisník, 29. VIL 1897). 
Pokud se cítíš hříšný a slabý, máš zvláštní „právo" na Ježíšovo objetí, poněvadž 
on je dobrý pastýř, hledající ovce ztracené a slabé a bezmocné, které stádu 
nestačí. Dovol Ježíšovi, aby tě vzal na svá ramena, dovol mu milovat, uvěř v 
jeho lásku. Abys měl právo spočinout na jeho ramenou, musíš zaujmout postoj 
pokory; musíš uznat, uvěřit, že jsi hříšný, bezmocný a slabý. To víra pak 
způsobí, že v tobě vzejde vděčnost za to, že tě Pán nikdy nepřestane milovat -
tebe hříšníka, slabého a bezmocného, jak v tomto životě, tak v životě 
duchovním. 
 
„Svátost obrácení" 
Vždy, když přistupuješ s upřímnou zkroušeností ke svátosti smíření, které lze 
říkat také svátost obrácení, má tvoje víra velkou příležitost růst. Svátost smíření 
často nesplňuje svou roli v našem životě, protože nám zevšedněla a 
přistupujeme k ní s rutinou, s nedostatečnou přípravou a dispozicí. Často 
zapomínáš, že nejen skrze eucharistii k tobě proudí Boží milost, že 
privilegovanou chvílí tvého setkání s Kristem je rovněž svátost smíření. Snad 
také málo pamatuješ na modlitbu za svého zpovědníka nebo duchovního vůdce, 
aby se i on mohl stát stále dokonalejším Božím nástrojem a pomocníkem v 
procesu tvého obrácení. 
Zpytování svědomí musí být hlubokým vhledem do hlubin tebe samého, musíš 
vidět, kam směřuje tvůj život, co je pro tebe nejvyšší hodnotou a kým je pro tebe 
Ježíš Kristus. - A z toho je třeba se zpovídat především: kým je pro tebe Ježíš 
Kristus? Jaká je tvoje základní volba? Zvolil jsi ho skutečně definitivně? Tady 
by mělo začínat vyznávání hříchů, protože toto je nejdůležitější. Jestli jsi se 
nerozhodl pro Krista, pak ostatní hříchy jsou jen důsledkem této zásadní chyby. 
Hříchy mohou být nejrůznějšího druhu. Jsou hříchy, jimiž pácháme zlo, a hříchy 
ze zanedbání. A právě ty jsou obvykle nejhorší. Právě mezi nimi se objevuje ten 
hřích, že zanedbáváš Krista, opouštíš ho, dáváš mu jen malý koutek ve svém 
srdci. A to je tvé největší zlo, právě tento kompromis a nedostatek rozhodnosti 
ukazují, že Kristus pro tebe stále není nejvyšší hodnotou, že ti není vším, že 
tvoje víra je stále vlažná. 
Mezi pěti podmínkami svátosti smíření je nejdůležitější akt lítosti. Jak trávíš čas 
před zpovědí? Právě lítost musí být tvou bezprostřední přípravou na setkání s 
Kristem, protože on tě může nejlépe otevřít tomu toku milosti, jakým je svátost 
obrácení. Snad si dostatečně neceníš toho času, než přistoupíš ke svátosti 
smíření - a je to čas drahocenný. Měl bys jej využít především ke vzbuzení 
lítosti. Lítost, to je tvůj postoj tváří v tvář kříži, vědomí, že jsi hříchem zranil 
Krista, a zároveň touha po Božím odpuštění a napravení zla. Tvoje lítost se musí 
prohlubovat, neboť na tom záleží účinnost svátosti smíření. Nemůžeš se obrátit, 



dokud nebudeš opravdu a úplně litovat. 
Existují dva typy zbožnosti: jeden z nich lze nazvat „egocentrický" a druhý 
„teocentrický". V prvním případě člověk soustřeďuje svou pozornost na sebe. 
Nebere v úvahu Boha, ale jen vlastní situaci. Ke zpovědi jde s tou myšlenkou, 
aby se očistil, protože jeho hřích je pro něj zátěží, a aby byl před tváří Boží v 
pořádku. Pro takového člověka se může zpověď stát jakýmsi „aspirinem" proti 
bolavému svědomí, pilulkou, která ho má uklidnit a vrátit mu dobré představy o 
sobě samém. Je to neustálé soustředění na sebe. Když takový člověk získá 
rozhřešení, odchází ze zpovědnice snad ne úplně smutný, ale ani šťastný. To 
proto, že je stále ještě soustředěný na zlo, jehož se právě zbavil. 
Když se podíváme na Jidáše, můžeme objevit v jeho chování po zradě Ježíše 
mnoho prvků souvisejících se zpovědí. Je to zpytování svědomí, neboť Jidáš se 
zamýšlí nad tím, co udělal, a uvědomuje si vlastní zlo. Je tu rovněž lítost - Jidáš 
lituje. Chce se dokonce změnit, je zde tedy záměr hřích napravit. Stejně tak i 
vyznání hříchů - Jidáš j de k velekněžím a vyznává: "Zhřešil jsem: zradil jsem 
nevinnou krev" (Mt 27,4). Je zde dokonce zadostiučinění, protože třicet 
stříbrných, které za zradu dostal, háže velekněžím pod nohy. Nechce odměnu za 
krev. V chování a postoji Jidáše vlastně lze postřehnout vše, co se děje při 
zpovědi. Chybí jen jediná, nejdůležitější věc - víra v Ježíšovo milosrdenství (srv. 
L. Evely, Le chemin dejoie, str. 116). Proto je Jidášova „zpověď" tak smutná, tak 
tragická, zakončená zoufalstvím a sebevraždou. 
Naše zpověď musí být zpovědí podobnou Petrově, který uvěřil v Kristovo 
milosrdenství a soustředil se ne tolik na svůj hřích jako na odpuštění. Člověk se 
zbožností „teocentrickou" nehledí tolik na vlastní hříchy, spíše je chápe jako 
výhodu při objevování Božího milosrdenství skrze víru. Když přistupuje ke 
zpovědi, myslí především na to, že zranil Krista, a chce obnovit přátelství, jež 
narušil. Chce skrze lítost a zkroušenost dovolit Ježíšovi, aby mu odpustil, a tím 
ho potěšit. „Ukřižovali jste Krista," říká svatý farář z Arsu, „ale když se jdete 
zpovídat, jdete našeho Pána z kříže osvobodit." 
Kristovy rány krvácejí po tom, co jsi ho zranil. Měl bys tedy přijmout svátost 
smíření, aby se mohly hojit. Musíš přijít kvůli Kristu; nikoli abys upokojil sebe, 
ale abys vyvolal jeho radost. Radost z toho, že se v tobě utváří svátostnou 
milostí nový člověk. 
Někdo si vyčítá, že se po zpovědi nepolepší. Snad si i ty myslíš, že zpověď je 
proto, abys byl lepší, a pokud k tomu nedochází, soudíš, že tvé zpovědi nemají 
smysl; možná uvažuješ o tom, že máš-li být lepší, a nenapravíš se, bylo by snad 
lépe ke zpovědi vůbec nechodit, protože není patrný žádný pokrok. Na druhé 
straně se ukazuje, že jestliže tolik toužíš být lepší, jestliže ti tolik záleží na 
pokroku, netoužíš ve skutečnosti ani tak po Bohu, po jeho milosrdenství, jako 
spíš po vlastní dokonalosti. Zde tkví nedostatek tvé víry. Jdeš ke zpovědi proto, 
abys byl později tak dobrý, že bys už nepotřeboval Boha, který je milosrdenství 



samo. Jdeš k Bohu pro odpuštění, abys potom už nikdy jeho odpuštění 
nepotřeboval, aby ses mohl obejít bez něho, třebaže on ti chce stále odpouštět, 
odpouštět s radostí. Jak málo věříme v tuto Boží touhu po ustavičném 
odpouštění. Mezi těmi, kdo odcházejí ze zpovědnice, je tak málo radostných 
tváří. 
- A přitom po zpovědi pro tebe svět musí být jiný, jasnější, prosvětlený vírou v 
Pánovo milosrdenství. 
V evangeliu všechny „zpovědi" končí hostinou: Pán přichází na návštěvu k 
Zacheovi, celník Matouš, budoucí evangelista, zve Krista na hostinu, zve na ni 
současně jiné celníky a hříšníky, aby se všichni radovali, že mu bylo odpuštěno. 
Hostinu připravil rovněž otec marnotratného syna (srv. L. Evely, Le chemin de 
joie, 112). Evangelium stále spojuje odpuštění s prvkem radosti. 
Při konverzi je rozhodujícím prvkem zkroušená lítost. Ve svátosti smíření 
potkáváme Krista, jenž nám chce odpustit a léčit rány způsobené naším hříchem. 
Jestliže však Ježíšovi své rány neukážeš, nemůže je vyléčit. 
Jestli tvoje lítost bude bezmezná, pak také Pánovo milosrdenství bude bez 
hranic. Přemýšlej, jaké jsou tvoje zpovědi. Lítost je aktem pokory. V pokoře 
musíš neustále růst, a proto i lítost v tobě musí neustále vzrůstat. Nikdy není 
dost lítosti a nikdy není dost zkroušenosti. Čím více se považuješ za hříšníka, 
horšího než ostatní, tím děláš více místa pro milost a víru. 
Svátost smíření musí být svátostí očekávání, člověk po ní musí dychtit. Vždyť je 
to privilegovaná chvíle našeho setkání s Kristem. - Po lásce musíš toužit; pokud 
ne, zraňuješ ji. 
 
Patroni svátosti obrácení 
Jedním z patronů svátosti obrácení je Zacheus. Když si vzpomeneme na tuto 
podivuhodnou postavu, vytane nám na mysli - jako protiklad - postava bohatého 
mladého muže. Pro bohatého mládence, jako člověka „spravedlivého", bylo asi 
těžké litovat. Vždyť dodržoval všechna přikázání 
desatera, proč by měl tedy litovat? Ale Ježíš řekl, že pro takového člověka bude 
velmi těžké vejít do nebeského království. Mladík si nevšiml toho největšího zla 
v sobě, toho, jak velmi byl připoután k bohatství a postavení, že se pro Boha 
nerozhodl se vším všudy. Zdálo se mu, že pokud dodržuje desatero, pak je před 
Bohem „všechno v pořádku". Nevíme, co se s ním stalo později, ale tak zřejmá 
Ježíšova bolest po jeho odchodu ukazuje, jak špatný byl jeho duchovní stav. 
Kromě tohoto „spravedlivého" mladého muže nám evangelium představuje jiný 
podivný extrém - lotra Zachea. Můžeme použít tak ostrá slova, protože Zacheus, 
vůdce celníků, neboli kolaborantů a zlodějů, byl opravdu člověkem 
politováníhodným podle mínění jak vlastního, tak i jeho okolí. Když se tento 



velký hříšník setkal s Ježíšovým milosrdným pohledem, něco se ho uvnitř dotklo 
- a následovala ta jeho zvláštní reakce: „Polovici svého majetku, Pane, dám 
chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně" (Lk 
19,8). Kdo z nás by dokázal dát polovinu majetku chudým a křivdy nahradit 
čtyřnásobně? Je v tom pošetilost štědrosti zkroušeného hříšníka, který objevil, že 
je milován. Zacheus se dal strhnout úžasem a radostí. K „spravedlivému" 
mládenci se Ježíš obrátil s nabídkou, aby prodal své bohatství, ale Zacheovi 
neřekl nic, Zacheus to udělal sám, bez pobízení. Máme tedy „spravedlivého", 
který neodpověděl na "pohled plný lásky'' (srv. Mk 10,21) a odešel smutný, a 
máme vůdce zlodějů, který projevil velkou citlivost k Boží lásce. 
V mnoha kostelích se nacházejí boční stojany na svítilny, které někde nazývají 
podle Zachea - zachejky. Jejich symbolika je velmi hluboká. Mají nám 
připomínat onu neobvyklou událost, kdy Ježíš, místo aby se šel najíst k někomu 
slušnému, jako byl třeba bohatý mládenec, řekl vůdci zlodějů: „Zachee, pojď 
rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě" (Lk 19,5). Přijít k někomu jako 
host znamenalo navázat s ním jisté duchovní společenství. To nebyl pouhý 
příchod na jídlo či pohoštění. Nešlo o to něco sníst, ale o to navázat s někým 
zvláštní, intimní vztah. Ježíš zvolil Zachea, aby vstoupil do osobního 
společenství právě s ním. Když přišel do domu nepochybně největšího 
jerišského zloděje, svou pouhou přítomností ten dům posvětil. Zacheův dům se 
tak stal jakoby chrámem a svatostánkem. Možná se nám občas chce říci 
Ježíšovi: Pane Ježíši, jaký to máš špatný vkus, když si za svatostánek vybíráš 
dům a srdce zloděje. Ale Bůh je takový - pošetilý ve své lásce k člověku. Ježíš 
přišel k Zacheovi, aby jeho domu přinesl spásu. Domu, to znamená samotnému 
Zacheovi, jeho rodině, ale i všem těm, kteří k němu přicházeli a usedali s ním ke 
stolu, tedy jemu podobným celníkům a hříšníkům. Přišel, aby s nimi tvořil 
společenství, aby je přijal do tohoto chrámu, který sám posvětil. Zacheovo srdce 
se stalo Božím svatostánkem, protože bylo opravdu zkroušené. Jen ze 
zkroušeného srdce může Ježíš učinit svůj pravý svatostánek. 
Patronem svátosti pokání je rovněž dobrý lotr. Jeho „zpověď" se odehrála na 
kříži. Tam se přiznal k vině, když řekl: „...dostáváme přece jen, jak si 
zasloužíme" (Lk 23,41). Zůstane pro nás tajemstvím, co se tehdy dělo v jeho 
duši. Pouze z toho, co následovalo, se můžeme domýšlet o mimořádném zázraku 
milosti. Ten člověk musel být velmi zkroušen, určitě se cítil, jako by byl tím 
nejhorším, vždyť to byl bandita a člověk bez cti podle mínění lidí. Ukřižování 
totiž také znamenalo zbavit odsouzence veškerých práv. Lotr umíral v mukách 
všem na očích a přijal to. Jako by svým výrokem „my trpíme spravedlivě" říkal 
„ano, patří mi to, zasloužil jsem si to". Musel tehdy sestoupit do hlubiny své 
hříšnosti a dosáhnout na dno lítosti. To jistě onen postoj zkroušenosti a hluboké 
pokory učinil jeho srdce způsobilým k přijetí Božího daru víry. Vždyť jak velká 
musela být jeho víra, když ve zbitém, poplivaném a stále ještě vysmívaném 
Ježíšovi, který umíral vedle něho, rozpoznal Krále - „Ježíši, pamatuj na mě, až 



přijdeš do svého království" (Lk 23,42). Pro nás je tak těžké se obrátit, protože 
jev našem srdci málo lítosti, ale pokud je v nás málo lítosti, pak i naše víra je 
mělká. 
 
Konvertovat k zásadovosti 
Proces tvého obrácení tě musí dovést k evangelnímu radikalismu, k důslednosti 
víry, k níž Bůh vyzývá slovy ze Zjevení sv. Jana: „Kéž bys byl studený nebo 
horký! Takto však, protože jsi vlažný, ani horký, ani studený, vyplivnu tě z úst" 
(Zj 3,15-16). 
O tom, jak je důležitá zásadovost a důslednost naší víry, hovoří sv. Jan od Kříže 
a používá přitom představu dvou uvázaných ptáků (srv. Výstup na horu Karmel, 
I, 11, 4). Jeden z nich je uvázán silnou a druhý tenkou nití. Jejich situace je však 
v posledku podobná, poněvadž oba zůstávají uvázáni. Změní se teprve tehdy, až 
nebudou připoutáni vůbec. 
Opakem zásadovosti je kompromis, kompromis v přáních, v postoji, v modlitbě. 
Bůh je maximalista, chce ti dát všechno, ale ty pořád chceš málo a prosíš o 
málo. Stále nehledáš to, co je nejdůležitější, co by bylo uskutečněním účelu 
tvého života - aby Kristus v tobě mohl plně žít a kralovat. Víš, jak velmi Bohu 
svazuješ ruce, když prosíš o málo a spokojuješ se s kompromisem? V našem 
životě má být všechno podřízeno jedinému cíli - aby v nás Kristus rostl a dosáhl 
své plnosti. Všechno tomu má sloužit, proto Bůh vyžaduje radikalismus i v 
našich prosbách. Bůh je může nevyslyšet, poněvadž prosíme o „příliš málo". To, 
že Bůh vyslyšel naši prosbu o byt, zdraví, práci, by mohlo způsobit, že by se pak 
pro nás stal Bůh nepotřebným. Bůh nevyslyší naše prosby, pokud by nám to 
nepomohlo k naprostému následování Pána. Bůh ti ve své pošetilosti chce dát 
všechno, chce ti dát království, ale ty, chceš-li tak málo, mu to znemožňuješ. 
Nejdříve, čili především, hledejte Boží království a jeho spravedlnost a všechno 
ostatní vám bude přidáno (srv. Mt 6,33). Někdo řekl, že pokud nebudeš hledat 
nade všechno Boží království, pak i to ostatní, co ti má být přidáno, ti bude 
odňato. Každý tvůj problém, každá těžkost jev posledku Božím voláním, abys 
toužil víc, nekonečně víc. Měl bys především hledat Boží království, protože 
pak ti bude všechno ostatní přidáno; to volá Bůh, aby ses obrátil, abys uvěřil. 
O zásadovosti sv. Terezie od Dítěte Ježíše řekla její sestra Marie: „...jsi posedlá 
Bohem..." (Dopis Terezii, 17. IX. 1896). Posedlá, to znamená toužící dát 
všechno Pánu. Zkoušej po jejím příkladu chtít dát víc, stále víc, aby tvoje vůle 
přijala evangelní radikálnost, aby ses také stal „posedlým" Bohem a mohl říci se 
sv. Terezií: „Zvolila jsem všechno, co chceš ty!" V den své smrti, večer 30. září 
roku 1897 řekla: „Nikdy jsem si nemyslela, že je možné tolik trpět. Nikdy! 
Nikdy! Nemohu si to vysvětlit jinak než svou vroucí touhou po spáse duší!" 
(Žlutý zápisník, 30. IX. 1897). Sv. Terezie trpěla i za tebe, abys mohl být jako 
ona „posedlý" Bohem, abys jako ona žil radikálnost evangelia. 



Svatý Ambrož zdůrazňuje, že Bůh ani tak nehledí na to, co mu obětujeme, jako 
spíše na to, co si necháváme pro sebe. Bůh je Bohem žárlivým, zamiloval si tě 
až do krajnosti a chce, aby ses plně otevřel pro jeho dar, aby tě mohl zahrnout 
vším. 
Setkání Ježíše s bohatým mládencem, které máme v evangeliích 
zprostředkováno třikrát, sv. Matoušem, sv. Markem a sv. Lukášem, bylo 
skutečně neobvyklým setkáním: když se Ježíš vydal na cestu, přiběhl jeden 
člověk, padl před ním na kolena a zeptal se ho: „Mistře dobrý, co mám dělat, 
abych dosáhl věčného života?" „Chceš-li dosáhnout věčného života," řekl mu 
Ježíš, „zachovávej přikázání. -Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš 
křivé svědectví, cti otce i matku a miluj svého bližního jako sám sebe." 
Mládenec odpověděl: „Mistře, to všechno zachovávám od svého mládí." Tehdy 
na něj Ježíš pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co 
máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě." Ale 
on se po těch slovech zarmoutil a odešel smutný, měl totiž mnoho majetku (srv. 
Mt 19,16-22; Mk 10,17-22). 
V dalším popisu této scény nám sv. Lukáš sděluje něco neobyčejného a 
překvapujícího: „Když Ježíš viděl, že se zarmoutil, řekl: Jak těžko vcházejí do 
Božího království ti, kdo mají bohatství!'" (Lk 18,24). Učedníci se nad těmi 
slovy podivili. Mohli bychom se také divit. - Vždyť zachovával všechna 
přikázání. Ježíš však, „když ho viděl", řekl: Jak těžko vcházejí do Božího 
království takovíto lidé. Text je šokující. Ježíš apoštolům ještě jednou řekl: 
„Děti," jako by rozuměl, jak je to pro ně obtížné ,, jak je těžké vejít do Božího 
království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího 
království." Ještě více se zhrozili a říkali si: „Kdo tedy může být spasen?" (srv. 
Mk 10,24-26). Ukazuje se, že nestačí zachovávat Boží přikázání, že Kristova 
výzva k evangelní radikalitě nás zavazuje. Musíme tedy stále konvertovat k 
zásadovosti. Když svatá Terezie z Avily komentuje tento text, říká, že bohatému 
mládenci chybělo zrnko pošetilosti. Podle podání sv. Lukáše byl jedním z 
předních mužů (srv. český ekumenický překlad), měl tedy nějaké důležité 
postavení. Musel se proto zříci mnoha věcí, vlastně všeho. V jeho situaci by to 
skutečně bylo bláznovství, musel by počítat s tím, že si o něm lidé pomyslí, že 
zešílel - opustit všechno není tak jednoduché. Ježíš však říká: Jen ten vejde do 
nebeského království, kdo se zřekne všeho pro Boha. Nestačí milovat bližního 
jako sebe sama. Vždyť bohatý mládenec zachovával všechna přikázání. 
Bez tohoto zrnka pošetilosti nemůžeme následovat Pána až do krajnosti. Dříve či 
později budeš muset všeho nechat, odpoutat se od všeho. Nejtěžší by to bylo na 
konci, až budeš umírat. To už bude nutné, jenže bolesti, která bude tento proces 
provázet, by tě Pán chtěl ušetřit. Rád by, abys opustil všechno své bohatství už 
teď, ale nikoliv nezbytně v doslovném smyslu. Zdá se to překvapivé, že po nás 
Pán žádá tak moc, ale v tomto požadavku je přece Boží touha po naší svobodě a 
našem dobru. Evangelní pošetilost spočívá v tom, že se vzdáme všeho, co je 



naše, pro Boha a on nám dá výměnou všechno, co je jeho. My odevzdáme naše 
bezvýznamné všechno a on nám dá své velkolepé všechno, svoje Boží všechno. 
Učme se to od Marie, která je naším vzorem. Odevzdala Pánu opravdu všechno 
a následovala ho až do krajnosti. Matka naší bezmezné důvěry, Matka naší 
radikality. 



KAPITOLA II. 
Špetka humoru ve víře 
 
 
Bůh je nekonečným milosrdenstvím. Davidovi odpustil jeho cizoložství i 
vraždu, odpustil celníkovi, zrádci a hrabivci, odpustil lotrovi na kříži. Existuje 
však něco, co Bohu znemožňuje, aby rozlil své milosrdenství, něco, co Bůh na 
tobě nemůže snést - tvá neotřesitelná absolutní vážnost, to, že se cítíš být někým 
důležitým. Tehdy jako by Bůh dával v bezmocném gestu své ruce pryč. Tvůj 
pocit důležitosti je pro něj směšný, absurdní. „Směje se ten, který na nebesích 
trůní" (Žl 2,4). Pohlédneš-li na sebe ve světle víry, zjistíš, že všechny tvé 
záminky k absolutní vážnosti a uznání jsou doopravdy směšné. 
Pocitu vlastní důležitosti se do velké míry protiví „ctnost" humoru. Ukazuje se, 
že je velmi potřebná k tomu, aby v nás rostla víra jako vidění světa v pravém 
světle a v pravých proporcích. Humor je viděním světa na osách absurdity a 
nesmyslu. Máme patrona humoru - sv. Tomáše Mora. K tomuto tématu existuje 
rovněž bohatá literatura od takových autorů jako G. K. Chesterton, C. S. Lewis, 
B. Marshal, F. Sheed a jiní. Píší o hodnotě komiky, o humoru jako náboženském 
úkonu ve službách víry, o „teologii" humoru. 
 
Jansenismus - hrozba víry 
Velkým ohrožením víry se v 17. století stala hereze jansenismu. Prvotním 
hříchem - učil lovaňský teolog Cornelius Jansen - byla lidská přirozenost zcela 
zničena a vydána napospas žádostivosti. Bůh uděluje svou milost pouze 
vyvoleným a ostatní určuje k věčnému zavržení. -Tento pesimistický pohled na 
lidskou přirozenost byl spojován s tvrzením, že Kristus nezemřel za všechny lidi 
bez výjimky, ale jen za vyvolené. Jansenismus stanovil nedosažitelné 
požadavky, mimo jiné v přistupování ke svatému přijímání. Pro svaté přijímání 
bylo třeba dispozice, kterou průměrný křesťan obvykle nedosahoval. 
Vyžadovalo se naprosté osvobození i od všedních hříchů a absolutně čistá láska 
k Bohu. Svaté přijímám se stávalo odměnou za ctnost a nikoli pokrmem 
posilujícím víru a lásku. V kostelech, jež opanovali jansenisté, to dýchalo 
smutkem, hrůzou, děsem. Člověk se začal bát Boha. K přijímání se odvažoval 
přistupovat jen zřídka. 
Střediskem jansenismu se stalo cisterciácké opatství v Port Royal. O tom, jaký 
tam panoval duch, může svědčit „Růženec k Nejsvětější svátosti", sestavený 
jednou z tamějších sester, v němž bylo zdůrazněno vše, co odděluje Boha od 
člověka. Bůh byl představen nějako milosrdný a milující Otec, ale jako 
absolutní, krutý, nesmlouvavý a bezohledný Pán. V jansenistickém pojetí je 
křesťan tím, kdo se kaje za hříchy, nemůže si tedy dovolit radost. V jeho životě 



musí vládnout smutek plynoucí z vědomí vlastních hříchů. Ředitelka dívčího 
pensionátu v Port Royal, sestra Blaise Pascala, zakazovala ve stanovách svým 
chovankám smích; nedoporučoval se dokonce ani úsměv. 
Jansenismus byl mnohokrát odsouzen Apoštolským stolcem, ale jeho účinky 
zakusila ještě sv. Terezie z Lisieux, jež musela zvlášť prosit představenou, aby 
směla častěji ke svatému přijímání. Důsledkem jansenismu v životě dnešních 
křesťanů je rovněž tak často se objevující strach z Boha, to, že v něm vidí jen 
spravedlivého Soudce. Ale křesťanská víra se přece nejplněji projevuje v radosti 
z nalezení osobní Boží lásky, o níž je možné se opřít a jíž je možné se svěřit. 
Takto prožívaná víra odstraňuje postoj dramatického fatalismu rovněž vůči 
vlastní špatnosti, kterou naše lítost může proměnit ve „šťastnou vinu". Z víry 
plynoucí křesťanská radost je jakýmsi vyzařováním Boží lásky. To víra ti káže 
usmívat se na Boha, radovat se z jeho lásky, a na sebe, chápu-li se příliš vážně, 
hledět s určitým odstupem, v perspektivě humoru. „Ctnost" humoru ti umožní 
zvítězit nad jedem smutku, jehož prostřednictvím se Satan pokouší proniknout 
do tvé duše. Tím, že humor odstraňuje tvou starost o sebe sama, ti umožňuje 
život v radosti plynoucí z víry. 
 
Humor jako „exorcismus" 
"Ctnost" humoru, která je viděním absurdna ve světě, je náboženským úkonem, 
jenž může mít hodnotu exorcismu. Když bojuješ s vlnou pokušení, vlnou 
neodbytných myšlenek, které tě dovedou trýznit a unavovat, nedávej se do boje 
se Satanem -je silnější než ty -, ale snaž se mu vysmát, znevážit jej. Použij tento 
„exorcismus", jímž je náboženský smysl pro humor. Směješ-li se Satanovi, 
odmítáš jeho útok nejúčinnějším způsobem. Výsměchem je Satan nejvíce 
zasažen, poněvadž on, tak smrtelně vážný, se velmi bojí výsměchu, a proto je 
přinucen od tebe odstoupit. 
Křesťanský smysl pro humor ti pomůže také v zápasech s druhým protivníkem, 
jímž je tvé vlastní „já". Je to také modla smrtelně vážná, nedotknutelná a 
absolutní. Nelze na ni sáhnout ani se jí vysmát, nesmí se urážet ani kritizovat. 
Humor se stane v boji s ní náboženským léčivým prostředkem a aktem víry, 
jestliže se pokusíš uvidět vlastní, já" v pravém světle: vždyť jsem opravdu 
takovým malým „nic". Proč tedy ze sebe dělám střed světa, proč svoje 
záležitosti považuji za nejdůležitější, proč tolik prožívám své porážky a těžkosti 
- a jsem tak smrtelně vážný? Vždyť by stačilo se na vše dívat s trochou 
shovívavosti, abych postřehl, že to, co mě tak sužuje, čeho se bojím, s čím si 
dělám starosti, je naprosto směšné ve srovnání s tou jedinou důležitou 
skutečností, jíž je Bůh. 
Křesťanský humor je prostředkem, který svrhává s trůnu tvé vlastní „já". Když 
nahlédneš komičnost situace, v níž tvé „já" usedá na trůn, pak - přinejmenším na 
určitou dobu - bude taková situace zesměšněna a ukáže se, že tě neohrožuje. 



Bude demaskována tvá ješitnost a pýcha, zesměšněno a odhaleno bude to, co si 
činilo nárok na velikost či na strach, který se v tobě rodí z pocitu ohrožení. Proto 
léčivý prostředek humoru hraje významnou roli také pro uchovaní psychické 
rovnováhy člověka. 
 
Prach a popel 
Humor je „náboženským lékem", díky němuž si dokážeš říci: podívej, jak jsi 
směšný, děláš si starosti pro kdejakou hloupost, tolik se soužíš, ničíš si zdraví, 
ale ve skutečnosti je všechno pouhý prach, smetí, nakonec se to může ukázat 
jako bezcenné. Zkus pohlédnout na svůj život ve světle víry, zkus si udělat ze 
sebe legraci. Může to být obtížné, protože „ctnost" humoru někdy vyžaduje 
hrdinství, ale ulehčí ti dosáhnout náležitých poměrů mezi dvěma skutečnostmi: 
Bohem a tebou. Tím tvou víru očistí od sobectví a posilní ji. Velmi zřetelně se ti 
ukáže, že v tvém životě je skutečně tak důležitý jedině Bůh. Proto ze sebe 
nedělej „pupek" světa. 
Vnímej se jako takové malé zrnko písku - jak to o sobě říkala sv. Terezie, takové 
malé „nic", o něž opravdu nemá cenu se příliš starat, všímat si ho a zneklidňovat 
se. „Modli se, sestro," prosila svatá, „aby se zrnko písku stalo atomem, 
viditelným pouze oku Ježíšovu!" (Dopis sestře Anežce, 8. I. 1889). Křesťanský 
smysl pro humor tě osvobodí od sebe sama. Umožní ti ve světle víry přehodnotit 
všechny hodnoty a poznat, že vše, co se děje okolo tebe, je opravdu směšně 
málo důležité - vše s výjimkou Boha. Umožní ti odhalit hodnoty pouze zdánlivé. 
Tvá práce, plány a obtíže, politika i to, co se děje ve tvém okolí, všechno to je 
nakonec ve srovnání s hodnotou, jakou je Bůh, prach a popel. V tomto duchu 
začínáme každou postní dobu liturgií Popeleční středy, když ti kněz sype popel 
na hlavu a říká, že prach jsi a v prach se obrátíš - prach, tedy něco směšně 
nedůležitého. Prach jsi ty, ale i vše, na čem jsi závislý, na čem ti velmi záleží, a 
také to, čeho se bojíš. Díky „ctnosti" humoru se více otevřeš Bohu, bude v tobě 
víc místa pro něho, neboť dokážeš všechno ostatní vidět v náležité perspektivě 
— jako prach a popel. 
V takové perspektivě můžeme vidět například obrácení sv. Františka z Assisi. - 
Když hodil všechno otci k nohám proto, aby šel za Božím hlasem, tehdy byl 
najednou svobodný a bylo to, jako by se celý svět obrátil vzhůru nohama. „Ten, 
kdo viděl celý svět viset na vlasu Božího milosrdenství, viděl pravdu [...]. Ten, 
kdo viděl rodné město obráceně, vidělje ve správné poloze [...]. Člověk, který 
viděl lidskou hierarchii hodnot vzhůru nohama, bude mít vždy pro její 
přednostní hodnoty lehký úsměv" (G. K. Chesterton, Sv. František z Assisi, V. 
kapitola, str. 65-66). Světem sv. Františka, jeho zemí a vlastí bylo Assisi, 
feudální městečko, obklopené příkopem s hradbami a rohovými věžičkami. 
Tehdejší assiská společnost byla takovou „urozenou" pyramidou několika 
navzájem si podřízených společenských skupin. Vážní otcové města, vážná 



šlechta, měšťanstvo, sedláci. A náhle se tento svět obrátil vzhůru nohama a ve 
Františkových očích se stal něčím směšně nevýznamným. Stačilo jedno gesto, a 
toto důležité Assisi, svět vážných starců města, pánů, šlechty, se zhroutilo a 
padlo. Toto vše, co František viděl na ose směšnosti, bylo jako prach a popel. 
Tváří v tvář Bohu se lidská síla stala směšnou a nedůležitou. František pochopil, 
že existuje pouze jediná důležitá, vážná skutečnost, pro kterou má cenu žít - Bůh 
a jeho vůle. Jedině Boží vůli se nelze nikdy smát, tu je třeba milovat. Důvěřivě 
se, jako dítě, držet toho, co jediné je důležité. 
U základů většiny hříchů je tato ničím neotřesitelná důležitost a absolutní 
vážnost. Hřešíš, protože jsi tak důležitý. To, že tuto důležitost odvrhneme 
pomocí křesťanského humoru, píše Walter Kasper, nás činí schopnými „laskavé 
a vpravdě lidské existence" (srv. Einfuhrung in den Glauben, kap. VII). Humor 
ukazuje směšnost našich nároků na významnost. Naopak jeho nedostatek, často 
provázený podrážděností, je jednou z velmi vážných výtek adresovaných 
dnešním křesťanům. 
Lidmi smrtelně důležitými byli farizeové. Byli si tak jisti svou vážností a 
významem a zároveň tak závislí na své vlastní vizi světa i Boha, že na jakákoliv 
obvinění reagovali agresivně. Farizejství je opakem prostoty. Prostota zahrnuje 
svobodu, jež plyne z života v pravdě a vidění sebe sama v pravdě. Farizejství je 
současně popřením postoje dítěte, které uznává vlastní slabost a díky tomu je 
osvobozené od pocitu důležitosti. Je třeba mít na paměti, že hřích proti Duchu 
svatému spočívá mimo jiné také v tom, že člověk nechce uznat pravdu o sobě, 
nechce uznat vlastní slabost. 
Nadpřirozený humor nám dovoluje objevit pravdivý poměr mezi lidskou a Boží 
skutečností, umožňuje získat větší odstup, odpoutanost a svobodu. Odstup od 
událostí a od sebe sama dosažený díky smyslu pro humor, dovoluje více žít 
evangelium. Umožňuje takovou změnu hodnot, kdy vlastní život a vlastní 
záležitosti přestanou být tím nejdůležitějším. Dovoluje nám uniknout pachtění, 
zbytečným starostem, pohlcenosti prací, abychom zaslechli Kristovu výzvu, že 
jen jedno je třeba (srv. Lk 10,42). Díky „ctnosti" humoru se nezdary a prohry 
nestanou životními pohromami a víra živená humorem tě může dovést dokonce 
k vrcholu odpoutanosti a evangelní svobody, což sv. Pavel vyjadřuje touto 
zásadou: „Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou, 
jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako 
by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho nevyužívali" 
(l Koř 7,29-31). Sv. Jan od Kříže po vzbuzuj e: „Snaž se, aby všechny věci pro 
tebe byly ničím a tys byl ničím pro ně" (Rady a návody -Puntos de amor, sv. II., 
14). 
Sv. Terezie od Dítěte Ježíše o sobě říkala, že je zrníčkem písku, takovým malým 
„nic". Tak se projevoval její přístup dítěte, přístup, v němž nebylo nic z oné 
smrtelné vážnosti tkvící v základech mnoha našich hříchů. Vždyť většina hříchů 



vůči bližním vyplývá právě z toho, že se bezdůvodně cítíme zraněni a uraženi, 
že jsme tak citliví, co se týče naší osoby, často přímo přecitlivělí a choulostiví. 
Pro všechny takové osoby je nutný smysl pro humor, jenž osvobozuje od sebe 
sama. Pro přecitlivělého člověka i ta nejmenší maličkost narůstá do obrovských 
rozměrů. Kdybychom dovedli reagovat na tyto různé konflikty, spory a 
nedorozumění s humorem, kdybychom dovolili, aby se nám někdo zasmál, 
velmi by vzrostla naše pokora, víra a láska. Ve světle víry je důležitá přece jen 
jedna skutečnost, o níž nelze žertovat -Bůh. Zkus pohlížet na sebe i na to, co se 
děje okolo tebe, méně vážně a více ve světle víry. Pak uvidíš, jak často j e to, co 
tak velmi prožíváš, hodno úsměvu a shovívavosti. Zkus se smát na sebe a sobě. 
Zkus následovat Boha, který přece musí mít výjimečný smysl pro humor - stačí 
pomyslet, že si právě tebe zvolil za svého spolupracovníka na onom velkém díle, 
které uskutečňuje. Což to není výraz jeho neobyčejného smyslu pro humor? 
 
Patron humoru 
U světců „ctnost" humoru dosáhla takového heroického stupně, že z nich 
vyzařovala dokonce i tváří v tvář velkému utrpení a smrti. Tomáš More, člověk 
svatý, ale přece jenom člověk, prožíval tak jako my obyčejný strach, od něhož 
nikdo není osvobozen, od něhož nebyl osvobozen dokonce ani sám náš Spasitel. 
I Tomáš se určitě bál čtvrcení a mučení, které ho mělo očekávat. Později bylo 
mučení změněno na stětí. To ráno před popravou přinesl Sir Thomas Pope, 
světcův velký přítel, vzkaz od krále, který sv. Tomáše žádal, aby při popravě 
příliš neřečnil. Když od něj pak odešel, nemohl se Sir Pope zdržet slz. Při 
přípravě na popravu se Tomáš More převlékl do svých nejlepších šatů. Když to 
uviděl poručík, přikázal mu, aby je svlékl. Tomáš More tak musel učinit. Pak jej 
odvedl z Toweru na popraviště. Před vstupem na lešení panovala pochmurná 
nálada a bylo těžké ji snést. Bylo zapotřebí léčivých účinků humoru. Pak řekl 
Tomáš More důstojníkovi, který dohlížel nad popravou a byl také smrtelně 
vážný: „Prosím vás, pane poručíku, pomozte mi vystoupit nahoru, zpátky si 
poradím sám" (W. Roper, N. Harpsfield, Lives of Saint Thomas More, str. 50). 
Poznámka plná humoru tváří v tvář vlastní smrti! 
Král Jindřich VIII. mu zakázal mluvit - je známo, co může udělat s lidmi takový 
člověk, jehož neopouští smysl pro humor dokonce ani před smrtí, jak silně na ně 
může působit. Zbožného člověka s takovým smyslem pro humor se bojí dokonce 
i Satan, natož Jindřich VIII. Nebyl tedy žádný proslov, odsouzený poklekl a 
pomodliv se, obrátil se na kata a s laskavou tváří mu řekl: „Vzchop se, člověče, 
a neboj se splnit svou povinnost. Moje šíje je velmi krátká, tak buď opatrný, 
abys neťal křivě a neztratil dobrou pověst" (W. Roper, N. Harpsfíel, Lives of 
Saint Thomas More, str. 50). To byla poslední slova Tomáše Mora. Dokázal 
zažertovat o sobě samém, umístit sebe a své záležitosti, dokonce vlastní smrt na 
osu absurdity. Tváří v tvář Bohu, jediné skutečnosti, pro niž má cenu žít, není 



ani naše smrt důležitá. Musel mít doopravdy duši dítěte a pevně se držet Otcovy 
ruky, aby mohl žertovat dokonce při takové příležitosti. Učinil tak někdo, kdo se 
dříve často modlil o křesťanský smysl pro humor: 

Dej mi, Pane, zdraví těla a s ním zdravý rozum, 
abych je zachoval co nejlépe. 
Dej mi svatou duši, Pane, která ukáže 
mým očím všechno to, co je dobré a čisté, 
aby se netřásla před hříchem, ale našla způsob, 
jak všechny věci uvést v soulad. 
Dej mi, Pane, duši, jíž je cizí zármutek, 
která nezná nářek, vzdychání a bědování. 
Nedopusť, aby mě příliš svazovalo to, 
co se jmenuje „já ", jež se vždy chce rozpínat a vyvyšovat. 
Dej mi, Pane, dobrou náladu. 
Dej mi milost porozumět žertu, 
abych zakusil trochu štěstí na této zemi 
a uměl je rozdávat druhým. Amen. 



KAPITOLA III. 
Zkoušky víry 
 
 
Aby víra zesílila, musí být vyzkoušena, musí projít ohněm utrpení, mnohými 
zkouškami a bouřemi. Povrchní víra, založená pouze na výchově, citech a 
určitých návycích, se tváří v tvář obtížím hroutí. Bůh chce, aby věřící člověk při 
zkouškách víry přišel o vše, co je pouhými berličkami víry; co není opravdovou 
oddaností Kristu, naprostou důvěrou a sebevydáním do jeho rukou. 
Autentická víra je zbavena veškerých přirozených podpěr, jako je porozumění, 
pociťování, zkušenost smyslová nebo imaginativní; autentická víra se opírá 
jedině o Boha a jeho slovo. Bůh nesouhlasí s tím, abys věřil síle svých zážitků, 
svému citu či zkušenosti. Dopouští tedy zkoušky víry, jejichž rozmanitost závisí 
na tom, na čem - kromě Boha - svoji víru stavíš. Pokud spoléháš na přirozené 
chápání, musíš pozbýt veškeré jasnosti svého rozumu. V určitém momentě pak 
to, v co jsi věřil, začne ztrácet smysl. Pokud jsi opíral svou víru o určité lidi, 
laiky nebo duchovní, na jejich jednání, pak v určité chvíli musí zakolísat a 
zhroutit se i toto. 
Pokud jsi ji zakládal citech, na uspokojení a zakoušení radosti, která vyvěrala z 
modlitby nebo náboženských úkonů a pobožností, pak se nesmíš divit, že přijde 
čas vyprahlosti a odpor k těmto úkonům. Musíš projít takovým bolestným 
očištěním, abys získal čistou a opravdovou víru a postupem času došel k pravé 
kontemplaci. 
 
Touha po Bohu 
Když Bůh staví člověka do těžkých situací, podněcuje ho ke skutkům víry. Tyto 
situace mohou prohloubit naši touhu po Bohu tím, že si uvědomíme svou 
bezmocnost. Bůh k nám nechce přicházet nezván. Láska chce být vyhlížena a 
očekávána, jinak se stává láskou odstrkovanou. V tomto smyslu je víra čekáním 
na Boha. Intenzita tohoto čekání na Pána vyjadřuje velikost víry v jeho moc a 
lásku. Nikdy nemůžeme čekat, až Bůh přijde, dostatečně. Očekávání Toho, jenž 
chce k tobě přijít a chce být přijat, by mělo postupně zesilovat. Dochází k tomu 
díky zkouškám čekání, které tě potkávají, ale především díky Boží milosti, která 
způsobuje, že tvá touha po něm může růst a prohlubovat se. Bůh má své 
způsoby, aby oživil tvé čekání na jeho příchod a na další milosti. 
Existují dva určité druhy těchto cest k Bohu. Může v našich srdcích vzbudit 
touhu po jeho příchodu, např. jakýmsi tvůrčím neklidem nebo velmi silnou 
potřebou. Víra se pak bude projevovat potřebou Boha a její růst stoupajícím 
očekáváním a touhou po Bohu. Jindy může naopak dopustit či způsobit, že 



budeš procházet těžkými zkouškami víry a že si nebudeš vědět rady se sebou, se 
svými problémy. Mohou to být morální problémy, na příklad hříchy do kterých 
upadáš, rodinné problémy - rozpadající se manželství, problém syna, který se 
opíjí, žije s někým bez sňatku nebo není věřící. Mohou to být také zdravotní 
problémy tvoje nebo někoho z tvých blízkých. Ze zkušenosti, kdy si s něčím 
nevíš rady, se rodí pocit, že jsi ztracen, a to vše způsobuje, že jsi stále víc 
nakloněn tomu toužit po příchodu Boha a čekat na něj. Je to šance k růstu a 
prohloubení tvé víry. Všechny tyto obtíže a problémy, jež Bůh ve tvém životě 
dopouští, anebo je dokonce způsobuje, v tobě mají vzbudit touhu po Bohu, j sou 
to zkoušky víry. Ve světle víry poznáš tzv. spiritualitu událostí. Podle ní každá 
událost znamená, že Bůh prochází okolo a určité z těchto skutečností v tobě mají 
vzbudit touhu po jeho přítomnosti, po jeho pomoci, po jeho spásném zásahu. 
Čím více se cítíš nemocen, tím víc pociťuješ, že potřebuješ lékaře. Čím více se 
cítíš bezradný a pod tlakem různých těžkostí, tím víc v tobě roste touha po 
příchodu Toho, jenž ti může pomoci, jenž propůjčuje vykupitelskou milost na 
všechny tvé problémy a jenž tě může spasit. Je pouze třeba, abys uvěřil, že ti 
chce dát vše, co potřebuješ, abys uvěřil v jeho moc a nekonečnou lásku. 
Když Bůh chce, abys dosáhl na dno své víry, může tě podrobit velmi těžkým 
zkouškám, může ti mnoho vzít a o mnohé tě obrat. Bůh může chtít, abys byl 
vyvrácen z kořenů, ztratil veškeré lidské zabezpečení a abys očekával spásnou 
pomoc jenom od něj. 
 
Abrahámova víra 
Patronem našeho čekání na Boha je otec naší víry - Abrahám. Jak to Hospodin 
udělal, že Abrahám čekal na jeho příchod? - Bůh ho vykořenil. První Boží výzva 
z biblického zjevení zní: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého 
otce do země, kterou ti ukážu" (Gn 12,1). A Abrahám, zakořeněný v otcovském 
Cháranu nedaleko chaldejského Uru, Boha poslechl. A když opustil rodný kraj a 
byl zbaven vší opory, neměl jinou možnost než pozorně naslouchat Božímu 
slovu. Tím jeho víra rostla, neboť Abrahám začal stále víc spoléhat na Boží vůli, 
ptát se, co od něj Bůh očekává. Tak se v dějinách lidstva objevuje nový jev - 
fenomén křesťanské víry; fenomén rodící se v důsledku osobní Boží výzvy a 
lidské existenciální obnaženosti. Z pocitu vykořenění a nejistoty, který Abrahám 
prožívá, se rodí jeho víra a důvěra k Bohu; rodí se a zraje člověk víry. Ani 
počátek naší víry nebude snadný. Bude také důsledkem zkoušek a obtíží, 
obnaženosti, situací ohrožení a nedostatku opory. 
Bůh je Bohem příslibu a požehnání. Abrahám obdržel příslib země, potomstva a 
Božího požehnám. Nebyl to však příslib zřetelný, byl zahalen tajemstvím. Bůh 
říká: „Vyjdi [...] do země, kterou ti ukážu," ale Abrahám tu zemi nikdy neviděl, 
neboť neobydlená země či taková, která na něj čeká, neexistovala. Abrahám 
nevěděl, jak se Boží příslib splní, ale nechal to na Pánu. V tom je velikost 



Abrahámovy víry. Nejasná byla i záležitost potomstva, protože patriarcha byl už 
starý člověk. Z lidského hlediska to vypadá spíš nereálně. Abrahám musel uvěřit 
v něco, co se zdálo být z lidského pohledu nemožné. 
Čím víc se zdá Boží příslib neuskutečnitelný, tím víc od nás Bůh vyžaduje a 
očekává, ale tím větší bude také zásluha naší důvěřivé odpovědi. Příslib daný 
Abrahámovi byl tak málo pravděpodobný, že Abrahám musel uvěřit, že Bůh je 
Bohem nemožných a nepravděpodobných věcí. Pro Abraháma bude dosažení 
této důvěry dlouhým a namáhavým procesem růstu ve víře. Když Abrahám 
dorazí do zaslíbené země, nedostane ji do vlastnictví. Stále bude přistěhovalcem. 
Avšak největší prohloubení jeho víry nastane za mnohem dramatičtějších 
podmínek. Bůh bude požadovat, aby přinesl v oběť svého syna, čili obětoval 
někoho, kdo mu byl nejdražší. Z lidského hlediska pro něho syn znamená poklad 
největší a to, co mu je nejvyšší hodnotou. Situace byla neuvěřitelně těžká. 
Abrahám tedy musel očekávat, že Bůh nějak vyřeší situaci způsobenou svým 
hrozným požadavkem. Abrahám se musel rozhodnout k bezmezné důvěře. Boží 
požadavek na Abraháma, zasahující jeho otcovské city, jeho největší lásku k 
jedinému a milovanému synovi, zasáhl současně samotný základ jeho dosavadní 
víry. Vždyť Abrahám uvěřil, že právě z tohoto syna se zrodí velké potomstvo. 
Tím spíš se vše, co na něm Bůh chtěl, mohlo zdát absurdní. Ten, z něhož se má 
narodit četné přislíbené potomstvo, má být nyní zabit. Bůh požadoval od 
Abraháma tolik, protože ho mínil obdařit něčím mimořádným; chtěl, aby jeho 
důvěra dosáhla vrcholu. Zkouška Abrahámovy víry nebyla testem, Bůh předem 
věděl, jak se Abrahám zachová. Touto zkouškou ho vyzýval k rozhodnutí, aby 
se v takových temnotách zvláštním způsobem svěřil Bohu. Tak na své pouti víry 
postoupil kupředu. Nejobtížnější situace jsou obzvlášť prospěšné, poněvadž 
vyžadují zásadní rozhodnutí. A víra se rozvíjí rozhodnutími, v nichž se člověk 
odevzdává Bohu skrze „poslušnost víry" (srv. Věroučná konstituce o Božím 
zjevení Dei verbum, 5). 
Bude tomu tak i ve tvém životě, protože Bůh, který tě miluje, tě nejednou 
postaví do obtížné situace. Dovolí nebo způsobí, že se ti něco stane velkou 
zátěží, že si nebudeš vědět rady s něčím obtížným. To vše proto, abys začal 
očekávat Boží příchod, abys po něm toužil. Znemožní ti to setrvávat v 
náboženské stagnaci. Zkouška víry, s níž se pak střetneš, přinutí tvou víru k 
polarizaci. Buď na Boží očekávání neodpovíš a zahájíš ústup ve své víře, anebo 
se jako Abrahám rozhodneš, že ho budeš následovat v temnotách víry. Pak v 
tobě vzroste víra, vzroste v tobě touha po Kristu a jeho vykoupení, touha po 
milosti. Podle velikosti této touhy bude moci sestupovat Duch svatý do tvého 
srdce. 
 
Zkoušky víry v Mariině životě 
Církev začíná občanský kalendářní rok dnem věnovaným Matce Boží. Na Nový 



rok je nám ukázána postava té, která se napřed „ubírala cestou víry" (LG 58). V 
Mariině životě se den ze dne uskutečňovalo tajemství pronesené k ní sv. 
Alžbětou „blahoslavená, která uvěřila" (Lk 1,45). Církev tedy v Marii vidí 
nejdokonalejší vzor pro naši víru. 
Maria nás předchází „na pouti víry", jako by předvídala naše kroky. Maria je 
blízko nás na naší cestě víry. V idejích koncilu je Matka Boží představena jako 
ta, která v církvi zaujímá místo nejvyšší, ale současně nejblíže nám. Lze říci, že 
Matce Boží křivdíme, pokud hovoříme jen o její cti a vyvýšení a tím vytváříme 
odstup mezi ní a námi. Příliš se mluví o její důstojnosti a málo o tom, že je naší 
cestou, cestou ke Kristu. Znamená to, že nás předešla a ukazuje nám cestu víry, 
protože vše, co potkává nás, prožila i ona. Když se díváme na její život, musíme 
nacházet odpověď na naše problémy. 
Když hovoříme pouze o důstojnosti a slávě Matky Boží, jednáme s ní tak, jak se 
nejednou chovali hagiografové ke světcům. Kdosi řekl, že svatí nevytrpěli nejvíc 
od pronásledovatelů, ale od svých životopisců, kteří z nich udělali cukrkandlové 
postavy bez života, když z jejich biografie odstranili veškeré lidské rysy. Nestačí 
Marii vzdávat čest, velebit ji, klást jí korunu na hlavu. To jsou tzv. bohaté 
způsoby, jichž ona v životě neužívala. Milovat Marii znamená následovat ji, jít 
za ní, protože je tou, která nás předešla, která je pro nás vzorem víry. 
Jestliže Bůh naše plány kříží a vede nás cestou jinou, než jsme si představovali, 
bylo tomu tak i v životě Matky Boží. Také si představovala jinak svou svatost, 
svou cestu a své poslání. Ta, která se vzdala mateřství, byla povolána k 
výjimečnému a jedinečnému mateřství. Toto povolání změnilo všechny její 
plány. Když Maria ve chvíli zvěstování vyslovila svoje „ano", nevěděla úplně, s 
čím souhlasí. To však neumenšovalo hodnotu jejího souhlasu, který později 
svým ustavičným „ano" po celý život potvrzovala. Bůh Marii tak miloval, že 
zvolil právě tento přísný způsob zacházení. Víme, že takto jedná se svými 
přáteli. Je to ten nejlepší způsob, jak přetvářet člověka k obrazu Syna Božího. 
Podívejme se, jak Bůh utvářel Mariinu víru, jaké „vichřice" prošly jejím životem 
a jak těžké byly její zkoušky. Hned po prvotním „fiat", kdy jí bylo zvěstováno, 
že počne a porodí Božího Syna, se ukázalo, že její snoubenec Josef o tom nic 
neví. Byla to první tragédie těchto dvou osob. Maria ani Josef nevěděli, jak se 
zachovat, a velmi kvůli tomu trpěli. Pro Josefa to musel být otřes, když se 
dověděl, že Maria čeká dítě, a pro ni to také byla muka. Pro Boha by jistě nebylo 
obtížné celou situaci Josefovi vysvětlit. V té době si Maria určitě musela stále 
klást otázku: co mám dělat ? -bylo to pro ni období těžké a plné tajemství. 
Víra nejasnosti neodstraňuje, právě naopak, předpokládá je. V tom je skryt její 
smysl. Matka Boží, která žila vírou, žila zároveň ve velkých temnotách, byla 
tedy podrobována zkouškám víry, často mimořádně těžkým. Takovou zkouškou 
bylo narození Pána Ježíše v Betlémě. Chvíle a místo narození dítěte je citlivou 
otázkou pro každou matku. Chce porodit své dítě na slušném místě a v lidských 



podmínkách. Je to její základní právo. Což si toto Maria nepřála? Avšak nebylo 
jí to dáno. Když se Ježíš měl narodit v Betlémě, nebylo by pro ni jednodušší, 
kdyby se o tom Josef prostě dověděl? Vždyť dostával pokyny ve snu; nemohl 
tedy i v tomto případě dostat pokyn: jdi do Betléma, protože tam se narodí Dítě? 
Jenže Bůh rozhoduje jinak. Dítě se narodí v Betlémě, ale za zvláštní situace, 
jakou je sčítání obyvatel. V důsledku této okolnosti se Ježíš narodí za hrozných 
podmínek bez jakéhokoli zabezpečení. Kvůli množství příchozích bylo obtížné 
najít nějaký nocleh - bylo by tak snadné podlehnout pokušení nejistoty a strachu. 
A v této těžké situaci zkoušky se mělo narodit Dítě. Anděl k Marii přišel pouze 
ve chvíli zvěstování a později už nedostala žádný další vzkaz, žádné poselství či 
pokyn. Při Ježíšově narození se andělé ukázali jen pastýřům u stád, ale Marii ne. 
Brzy potom, zároveň s příchodem mudrců, nastalo další „zemětřesení" -
Herodovo pronásledování. Zkouška víry se stává obtížnější, když se vynoří 
otázky, jako jsou tyto: proč Bůh mlčí, proč nezasáhne na obranu svého Syna, 
proč vypadá jako bezmocný vůči Herodově tyranii? A proč je nutné odejít do 
neznámé země, kde je nečeká žádná podpora od lidí? 
Další zkouška víry, neméně těžká, nastala, když dorůstající Ježíš zůstal v chrámě 
a nedal předem vědět rodičům. Evangelium říká, že nerozuměli těm slovům, 
která jim řekl, když ho našli, Maria je pouze uchovávala ve svém srdci. Tak i 
nadále zůstala v jejím životě tajemství. Proč jí Ježíš nechtěl nic vysvětlit? Ona, 
Matka Boží, se musela učit správně interpretovat události. Musela se učit 
spiritualitě událostí. Bůh jí nic neusnadňoval, všechno bylo v jejím životě stále 
tak obtížné. 
„Ano" při zvěstování se zdá být radostné a snadné ve srovnání s oním posledním 
„ano", vysloveným pod křížem. Člověk na vysoké úrovni duchovního života je 
obyčejně připraven obětovat a vydat sebe sama. O mnoho těžší je souhlasit s 
utrpením blízkých osob, těch, které velmi milujeme. Když Maria stála pod 
křížem, vyslovila jakoby dvojí „ano" - ať se tak stane nám -jemu a mně. Jestliže 
můj milovaný Syn má trpět a být mučen, nechť se to stane. Souhlasit s tím byla 
největší oběť. Toto Mariino „fiat" pod křížem způsobilo, že se stala Matkou 
církve, Matkou nás všech. Mariino duchovní mateřství má svůj počátek v tomto 
nejtěžším „ano". Jsi-li znepokojen nebo zarmoucen, pomysli na to, že v tu chvíli 
jsi blízko té, jejíž život byl tak těžký. Bůh Marii miloval zvláštním výjimečným 
způsobem, a přece bylo v jejím životě tolik trápení. Takto zachází Bůh se svými 
přáteli. 
Je to zvláštní způsob Boží lásky a jeho důvěry k nám, když chce, abychom 
nečekali, že nám ukáže své city, neboť chce jednat svobodně. Představme si 
ideální manželství v situaci, kdy muž je velmi zaneprázdněn nějakou prací. 
Milující žena mu nechce v ničem překážet, sama vyhledává potřebné součástky, 
snaží se mu pomoci, jak umí. Myslí jen na něj. To j e ta ideální láska, když 
člověk myslí na druhého a umenšuje sebe, nehledá pro sebe ani žádný zájem. Je 
to mimořádně obtížná láska. Takovou lásku chtěl Kristus od své matky. 



Hovoří o tom scéna z evangelia, kdy nedošlo k setkání Ježíše s Marií a jeho 
nejbližší rodinou. Řekli mu: „Hle, tvoje matka a tvoji příbuzní stojí venku a 
chtějí s tebou mluvit" (Mt 12,47). Ježíš se tehdy ke své matce zachoval, jak se 
mohl zachovat pouze k osobě, kterou měl velmi rád, vůči níž měl největší 
důvěru. Odpověděl, jako by ji odmítal: „Kdo je moje matka a kdo jsou moji 
příbuzní?" (Mt 12,48) Mohlo to vypadat tak, že Kristus byl ke své matce velmi 
tvrdý, ale právě toto byly zkoušky její víry, zkoušky její naprosté oddanosti 
Bohu. 
Pro Marii bylo toto strohé zacházení projevem nejvyšší důvěry jejího Syna k ní. 
Věděla, že Kristus s ní počítá, a neočekávala, že ji bude vzdávat nějaké zvláštní 
pocty. Maria nikdy Ježíšovi nepřekážela v jeho apoštolském poslání a 
projevovala tak svou největší nezištnou lásku k Synovi. Pokud se Bůh občas 
zachová takto nelítostně k tobě, bude to znamenat, že tě má moc rád, že doufá, 
že ho nezklameš a neopustíš. Kristus své matce neustále odnímal jakoukoliv 
oporu, a ona mu neustále říkala „ano". Čím dál víc se připodobňovala božskému 
vzoru svého Syna. 
Dá se o takovém životě říci, že je velmi těžký? Ano i ne. Tato dvojznačnost 
plyne z toho, že pro člověka, jenž miluje Boha a je s ním spojen, se toto 
ochuzování může stávat radostí a štěstím, protože je to příležitost vyznat Bohu 
lásku a projevit mu svou věrnost a důvěru. 
Když ti bude špatně a těžko a on bude mlčet, pamatuj, že toto mlčení je jen jinou 
formou jeho slova a jeho nepřítomnost je jen jinou formou ustavičné 
všeobjímající Přítomnosti. Ježíšovo mlčení či nepřítomnost jsou vždy jen 
zdánlivé. Řekl přece sv. Terezii z Avily: „Když se ti zdálo, že jsi sama, byl jsem 
ti nejblíže." Právě tehdy, když se cítíš velmi sám, když je ti velmi těžko a cítíš 
svou obnaženost, je ti Pán nejblíže. Nedává ti však znamení, neboť chce, aby ses 
mu svěřil ještě víc. Toto mlčení a tato zdánlivá nepřítomnost pro něj představuje 
určité riziko. Někteří ho pak opouštějí. Kdysi odešly celé zástupy posluchačů, 
protože se jim zdálo, že od nich chtěl Ježíš příliš mnoho. Ten odchod od Ježíše 
ve zkouškách víry se stále opakuje. Jedni ze zkoušek vycházejí posíleni ve své 
naprosté důvěře k Bohu, jiní ho opouštějí. 
Mariin postoj tváří v tvář tak těžkým zkouškám víry je výčitkou pro naše 
svědomí. Vždyť v jejím životě všechny zkoušky víry končily prohloubením její 
odevzdanosti Bohu. Třebaže procházela tak četným trápením, nikdy Boha 
nezklamala. 
Neexistoval v ní nesoulad mezi ideálem a uskutečněním tohoto ideálu. Boží vzor 
se v jejím životě realizoval v celé plnosti, takže se stala Božím veledílem, 
nejdokonalejším naplněním jeho plánů. My naopak stále vytváříme nesoulad 
mezi vírou a životem, mezi našimi slovy a skutky, mezi ideálem a jeho realizací. 
Jako výsledek zkoušek víry couváme nebo přímo odcházíme. Právě v tomto 
smyslu se Maria stává výčitkou našemu svědomí. 



Marii, která je pro nás vzorem, jak se zcela vydat Bohu, by bylo možné 
pojmenovat Matkou souhlasu, Matkou odevzdanosti, poněvadž stále Bohu 
říkala: „Ať se stane podle tvého slova." Nejdůležitější událost v dějinách světa 
se uskutečnila v temnotě noci v Getsemanech. Touto událostí bylo Kristovo 
„ano", které řekl Otci. K nejdůležitější události tvého života dochází tehdy, když 
jako Maria volíš cestu neustálého souhlasu. Její souhlas trval po celý život. U 
tebe by tomu mělo být zrovna tak. Tvůj život se skládá ze stálých „zvěstování", 
chápaných jako výzvy milosti a jako zkoušky víry. Je to velmi vzácný čas, 
protože je Boží přítomností. Přítomná chvíle je výzvou určenou nám a zkouškou 
víry, Bůh se ptá: „Řekneš mi ano!" Náš život víry vede k tomuto „ano". 
Podstatou křesťanství je ustavičně říkat Bohu „buď vůle tvá". Matka Boží tato 
slova Bohu stále opakovala -může někdo milovat víc než ona? 
Maria byla vždy plná milosti, ale zároveň v ní milost stále rostla. Věrností a 
odevzdaností se tato mimořádná lidská duše stala jakousi nádobou, která třebaže 
plná milosti, jí může přijímat stále víc. Není to paradox? Jako by Bůh neustále 
rozšiřoval její srdce a každá nová zkouška víry, každé Mariino „ano" 
způsobovalo, že rostla v milosti. Život Matky Boží, velmi obyčejný a všední, byl 
posvěcován tímto ustavičným fiat. 
Odstup mezi Marií a námi vzniká vždycky z naší viny, jsme to my, kdo si ji 
činíme nedostupnou a vzdálenou. A právě tento odstup nás obviňuje z 
prostřednosti, vlažnosti, kompromisu, ze strachu odpovídat dokonale na milost. 
Pohodlnější je říci: byla Neposkvrněné Početí, byla Matka Boží, byla jiná. Já ji 
následovat nemohu... Ale to se jen vymlouváme a stavíme překážky proti náhlé 
výzvě milosti, abychom ji následovali v jejích stopách. 
Mohli bychom se ptát, proč Ježíšovi tak záleží na tom, abychom šli v jejích 
stopách, abychom k němu šli Mariinou cestou. Jednou z odpovědí je 
nekompromisnost Matky Boží, zásadovost její odevzdanosti Bohu, která 
umožňuje, aby se Bůh odevzdal nám. Ježíš Marii miloval mimořádným a 
výjimečným způsobem. Žádné jiné stvoření nemiloval tak jako ji, a bylo to 
proto, že mu dokázala dát všechno. Ta, která si zvolila panenství, je uskutečnila 
nejen ve smyslu zachování čistoty, zdrženlivosti, ale i naprostým odevzdáním 
Bohu z lásky. V tom spočívá Mariino evangelní panenství. Evangelní panenství 
spočívalo v pevné vůli k životu v čistotě, aby se mohla zcela odevzdat Bohu a 
žít pro něj. Maria od první chvíle své existence přilnula veškerou silou své vůle 
a lásky k věčnému Slovu. A tím uskutečnila ve svém životě nejvyšší ideál 
panenství. Když se Maria bez výhrad dokonale odevzdala Bohu, stala se nejprve 
Snoubenkou a později Matkou Slova. 
Bůh se duši odevzdává v té míře, v jaké se ona odevzdává jemu. Jak mnoho se 
tedy Slovo muselo odevzdat Marii, když se pro ně stala darem. Maria je typem 
duše, kterou Ježíš miloval pro její úplnou odevzdanost. Ježíš chce, abychom šli 
Mariinou cestou, jeho vroucím přáním je, aby nacházel duše jí podobné, které by 



ho následovaly až do krajnosti, aby jim mohl vlévat nekonečné zdroje své lásky 
a svých milostí. Touha nacházet takové duše je jeho „žízní", jež ustavičně 
zůstává neuspokojena. Povolává tě na Mariinu cestu, aby ti ukázal velikost 
svých tužeb, které se týkají tebe. Budeš-li následovat Marii, budeš-li se jí stále 
více připodobňovat, bude tě Ježíš moci, podle míry tvé odevzdanosti, milovat 
takovou láskou, jakou miloval ji. Maria se jeví jako typ duše plně oddané Bohu. 
Její příklad je pro tebe výzvou k plnění ideálu radikality víry. 
 
Životní bouře 
Mimořádně důležitou dobou pro rozvoj víry jsou bouře v našem životě. Bouře 
na moři, popsaná v evangeliu, určitým způsobem symbolizuje i naši situaci. 
Během těžkých zkoušek víry, ve chvílích menší či větší bouře se nám zdá, že 
nás Ježíš opustil, že není přítomen. Tyto bouře mohou být různé: bouře 
pokušení, bouře skrupulí, starosti o budoucnost, zdraví, práci, manželské bouře... 
Při takové bouři se může projevit jeden ze dvou postojů: strach, jako v případě 
vyděšených apoštolů, a klid, symbolizovaný postavou Ježíše spícího na lodi. 
Ježíš v této lidsky tragické situaci spí v lodi zmítané vlnami a ohrožené 
potopením v jakémkoliv okamžiku. Musel být velmi unaven; ale byla to jen 
únava? Ježíš spal na lodi apoštolů a oni si mysleli, že už je vše ztraceno. Proto ta 
panika, stres a zděšení ve chvíli, kdy Ježíše budili. Během bouře se projevily dva 
postoje. Najedná straně tváře apoštolů zkroucené strachem, na druhé - klid na 
Ježíšově spící tváři. Ježíšův postoj působil tak podivně, až mu apoštolově 
vyčetli: „Mistře, je ti jedno, že hyneme?" (Mk 4,3 8) 
Každá bouře má svůj smysl, tehdy okolo prochází Bůh. Měla by přinést nějakou 
velkou milost, především milost důvěry. Za bouře musíš hledět očima víry na 
Kristovu pokojnou tvář. Lze zde hovořit o „teologii Božího spánku". Během 
našich bouří se zdá, že Bůh spí. Biblické zjevení neobsahuje pouze Boží slova, 
ale i jeho gesta. Jak obsažné je právě toto Ježíšovo gesto ve chvíli dramatického 
ohrožení. Samozřejmě to neznamená, že v situaci ohrožení je náležité nic 
nedělat. Kvietismus je v rozporu s církevním učením. Pán Ježíš apoštolům 
nevyčítá, že se snažili zachránit loď. Vytýká jim nedostatek víry, který způsobil, 
že podlehli pokušení strachu a dokonce paniky. Tímto svým gestem, tímto 
spánkem jim chtěl říci: „Vždyť jsem s vámi, musíte být klidní, protože loďce, ve 
které jsem já, se nemůže nic stát." 
Postoj víry je zároveň modlitbou. Projevuje se klidem tváří v tvář ohrožení, 
klidem na úrovni duchovní, neboť psychofyzickou rovinu nemůžeme ovlivňovat 
přímo. Tam námi budou nejednou zmítat nepokoje, ale to není důležité. Důležité 
je, aby strach, jenž se rodí v emocionální a psychické rovině, neovládl naši 
rovinu duchovní, aby nezpůsobil změnu našeho postoje, našich činů, myšlenek, 
přání. Naše víra v to, že Bůh je s námi, způsobuje, že navzdory emocionálním 
stavům budeme klidní. Vždyť jeho přítomnost je přítomností nekonečné moci a 



nekonečné lásky. 
Když přijdou ve tvém životě bouře, vnitřní nebo vnější, pohlédni na klidnou 
Ježíšovu tvář. Pak pochopíš, že nejsi sám a že je to, jako by ti Ježíš v každé 
situaci chtěl říci: „Ta bouře pomine, musí pominout." 
Ve chvílích bouře a zkoušek naší víry také nemůžeme nikdy zapomenout na 
ustavičnou přítomnost té, která je Matkou odevzdanosti. Prosme ji, abychom se 
uměli odevzdat jako ona, abychom přestali důvěřovat sami sobě, věcem či lidem 
a všimli si neustálé přítomnosti jejího Syna, který je naším jediným bezpečím. 
Prosme Marii, abychom se podle jejího příkladu svěřili výlučně Pánu: „Matko 
odevzdanosti, obětuji se ti bez výhrad, do krajnosti." 
 
Nepokoj plynoucí z nedostatku víry 
Zkoušky víry nečiní vždy víru silnější a živější. Jestliže odmítáš být obrán a 
obnažen, což je se zkouškami víry spojeno, pak couváš před odevzdáním sebe 
sama Bohu. Tváří v tvář obtížím se začne tvoje víra hroutit a ve tvém životě 
bude převládat nepokoj, spěch a stres - symptomy nezralosti a nedostatku víry, 
které brání vlastnímu životu z víry. 
Když při zkouškách víry, jimiž může být nějaké ohrožení či obtíže, podléháš 
spěchu, nepokoji a stresu, zraňuješ tím Ježíšovu lásku. Bereš totiž tyto složité 
záležitosti do vlastních rukou a chceš je vyřešit sám, jednoduše spoléháš sám na 
sebe, a pak už nezbývá místo pro víru. Víra znamená spoléhat na jeho moc a 
nekonečnou lásku. Když připustíš, aby tě ovládl neklid, spěch či stres, jako bys 
Ježíše odstrkoval, jako bys mu říkal: „Teď na tebe spoléhat nemohu, musím tuto 
věc vzít do svých rukou." 
Je samozřejmě třeba v člověku odlišit dvě roviny: psychofyzickou a duchovní. 
Při obtížích a pocitech ohrožení zachvacuje spěch, nepokoj a stres nejdříve 
psychofyzickou rovinu, rovinu lidských pocitů. Dokud toto vnitřní napětí, které 
tě nutí ke spěchu či neklidu, zůstává na psychofyzické rovině, pak Ježíše 
nezraňuješ. Teprve ve chvíli, kdy dovolíš, aby tato pro tebe duševně těžká 
situace a s ní spojený nepokoj či spěch ovládly tvoje duchovní schopnosti, a tedy 
tvé představy a tvou vůli, pak už se jedná o nevěru, o nedostatek víry. Nejde o to 
odstranit strach, spěch či nepokoj z roviny psychofyzické, protože to je často 
nemožné. Jde o to, aby ve tvém postoji, ve tvém přístupu, který se utváří na 
rovině duchovní, nebyla panika, aby tu vládl klid, vyplývající z víry. 
Zachovat klidný postoj není snadné. Víme, že i svatí museli často zápasit s 
těžkostmi tohoto druhu. Například sv. Maxmilián trpěl žaludečními vředy, což 
může předpokládat nervové napětí. V jeho životě bylo období, kdy si přímo 
nařizoval klid tváří v tvář ohrožení; musel tedy o svoji víru bojovat. 
Ctnost statečnosti nespočívá v tom, že nepociťujeme strach či nepokoj v 
psychofyzické rovině. Důležité je tomuto strachu nepodlehnout, věřit, že nikdy 



nejsme sami, že je s námi Někdo, kdo nás miluje a na němž všechno záleží. 
Obtížné milosti zkoušek, často se pojící s utrpením, musíme přijímat s vědomím 
Kristovy blízkosti a věřit, že zvítězí; po Velkém pátku přijde zmrtvýchvstání. 
Musí v nás být neochvějná víra v to, že Ten, který je pokoj, moc, radost a 
zmrtvýchvstání, je s námi zvláštním způsobem ve chvíli zkoušek a utrpení. 
Dynamiku víry a náš boj s pokušeními nepokoje, spěchu a stresu vyjadřuje 
prožívaní přítomné chvíle a její posvěcování jako chvíle milosti. „Cele se 
odevzdej do rukou milosrdné Prozřetelnosti, to znamená do rukou 
Neposkvrněné, a buď klidný," píše jednomu z bratří v klášteře sv. Maxmilián 
(K. Strzeleczka, Maksymilian Maria Kolbe). Žij tak, jako by toto byl tvůj 
poslední den. Zítřek je nejistý, včerejšek ti nepatří, pouze dnešek je tvůj. Bůh 
nechce, aby ses ohlížel nazpět, protože pak nejčastěji pokušením nepokoje, 
spěchu a stresu podléháš. „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, 
není způsobilý pro Boží království" (Lk 9,62). Bůh nechce, aby sis dělal starosti 
o budoucnost. V horském kázání Ježíš jasně říká: „Každý den má dost svého 
trápení" (Mt 6,34). Když se ohlížíš do minulosti nebo dbáš o budoucnost, nežiješ 
přítomnou chvílí, ztrácíš milost dané chvíle, kterou ti chce Bůh dát. 
Toto prožívání přítomné chvíle si můžeme názorně ukázat na smyšlené scénce, 
která je vlastně podobenstvím: Představ si, že stojíš na nádraží, kudy projíždí 
vlak s mnoha prázdnými vagóny, do kterých musíš nakládat zavazadla, ležící 
vedle. Může se stát, že začneš sledovat vagóny, které právě odjely, a pak s 
hrůzou zjistíš, že jich hodně zůstalo nenaležených (myslíš na minulost). Pak se 
díváš zase na ty, které teprve přijíždějí a znovu jsi zděšen, kolik ti jich ještě 
zbývá naložit (myslíš na budoucnost). Mezitím však další vagón projel 
nenaložen (necháváš odplynout přítomný okamžik i s jeho milostmi). 
Nepokoje, které tě trápí ohledně minulosti či budoucnosti, jsou také zkouškou 
víry. Bůh očekává, že mu to všechno obětuješ, aby ses mu tím více mohl vydat 
do rukou a zcela se mu svěřit. 
 
Pokoj plynoucí z víry 
Když zkoušky víry posilní tvou odevzdanost, důvěru a oddanost Ježíšovi, pak do 
tvého života vstoupí jeho pokoj. Slova „pokoj s vámi", hebrejsky „šalom", jsou 
velmi důvěrným pozdravem, jenž ti přeje pokoj, plynoucí z důvěrného 
společenství s Bohem. Tak je chápán ve Starém zákoně. Kristus zdraví své 
učedníky právě tímto „šalom". Během poslední večeře jim řekl: „Pokoj vám 
zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám" 
(Jan 14,27). 
Svět nám také chce dát pokoj, ten lidský pokoj. Existují totiž dva druhy pokoje, 
jako jsou dva druhy radosti. Existuje lidský pokoj a lidská radost, které jsou 
charakterizovány krátkodobostí a dočasností. A existuje Kristův pokoj a 



Kristova radost, které se v nás rodí jako něco trvalého, postaveného na víře. - Co 
je ten lidský pokoj a lidská radost? Je to něco, co získáváme od lidí. Náš lidský 
pokoj je jakoby vyžebraný od druhého člověka. Protože hledáme-li takový pokoj 
a radost, je to opravdu, jako bychom žebrali o zbytky. Ta špetka lidského 
uznání, ten drobet chvály, polichocení či něčí přívětivý pohled jsou prostě jen 
zbytky, a my na nich chceme zakládat svůj pokoj. A někomu se stane, že ho 
uznávají, má úspěch, dosáhl toho, po čem toužil, a tyto obyčejné lidské zbytky 
mu přinášejí uspokojení. To je pak ten lidský pokoj, ten vyžebraný, který dává 
svět. Jak přelétavý je tento pokoj! Stačí málo a náš lidský pokoj je pryč, naše 
štěstí zmizí. Jen je k nám někdo hrubý, zlomyslný, stačí něčí podezíravý pohled 
a pokoj se rozplývá, radost se ztrácí. Už v nás není nic z toho, neboť nám ty 
vyžebrané zbytky vzali. 
Když nám chybí tento lidský pokoj, projevuje se jeho opak- strach, jenž je 
choroboplodný, způsobuje neurózy. Strach se rodí z hledání lidského pokoje; je 
výsledkem ztráty těch vyžebraných kousků našeho pokoje, které nám byly 
odebrány. Jindy je strach následkem obavy, abychom neztratili něčí uznání, 
přívětivý pohled, drobet souhlasu s tím, co děláme, upřímný úsměv. A tak jsme 
vydáni lidským vrtochům a rozmarům, tomu, co nám den přinese a co nám dá 
svět. 
Ten druhý pokoj, Kristův pokoj, plyne z jeho přítomnosti. Je to jeho dar. „Svůj 
pokoj vám dávám," říká Ježíš. Jen on je náš pokoj daný nám vírou (srv. Ef 2,14). 
Přijmout pokoj od Krista skrze víru znamená přijmout jeho osobu, otevřít mu 
dokořán dveře našeho srdce. 
Nepokoj a smutek jsou vždycky špatné, vždycky plynou ze sebelásky, ale pokoj 
a radost nepřicházejí vždycky od Krista. Ne každý klid je dobrý, tak jako není 
dobrá každá radost. Když máš radost, že se tobě samotnému něco podařilo, pak 
je to lidská, velmi vrtkavá radost, právě takový zbyteček. Pokud usilujeme o 
takovou radost, o takový klid, pak to vždy bude jenom bublina, která může 
zničehonic prasknout, neboť Pán nedovolí, aby tento lidský klid, pokoj, který 
dává svět, byl v našem životě něčím trvalým. 
Skutečný pokoj je plodem duchovního života, plodem víry, prohloubené 
zkouškami. Tento pokoj nezískáváme „na startu", ale „v cíli". Není ani tak 
projevem toho, že jsme něco získali, jako spíš výsledkem volby. Pokud se ve 
tvém životě objevují modly, závislosti a otročení, jež tě svazují, nebudeš mít 
klid. Když mezi tebou a Bohem stojí někdo nebo něco, nemůžeš se mu ve své 
víře plně oddat. Ba co víc, nezískáš opravdový pokoj. Byla by škoda poddat se 
utrpení, které z toho poplyne. 
Kristův pokoj je výsledkem procesu, při kterém si ho zvolíš. Důležitá je zde ona 
principiální, základní volba. - Je pro tebe Kristus opravdu nejvyšší hodnotou? 
Na kříži tě vykoupil, vstal z mrtvých a dal ti tak možnost dosáhnout skutečného 
pokoje a opravdového štěstí. Tento pokoj a s ním spojená trvalá radost jsou ti na 



dosah - díky oběti na kříži a zmrtvýchvstání. Ty však musíš volit. Tím, že 
využiješ plodů kříže a vzkříšení, zvolíš Krista a jeho pokoj. To má být proces 
tvého přijetí Krista. Nemůžeš však volit pokoj a radost, pokud jsi nezvolil 
Krista, neboť on sám ti při tvém výběru pomáhá, když ti bere to, co tě svazuje a 
zotročuje. Ničí tvoje modly. Když to přijmeš, pak to bude tvoje volba, vyslovíš 
se tím pro pokoj, radost a svobodu; bude to volba uskutečněná z tvé víry. 
Jsi-li neurotický, a možná se to i zhoršuje, může to znamenat, že stále žiješ 
nedostatečným duchovním životem; že jsi se nerozhodl pro Krista úplně. Může 
to znamenat, že máš stále příliš málo víry rodící pokoj. Musíš se naučit přijímat, 
to povede k trvalé volbě tvého božského Přítele. Když přijímáš jeho vůli, volíš a 
přijímáš jeho lásku. 
V základech této volby však musí být něco, co je konec konců nejdůležitější, 
víra v lásku. Co ode mě Ježíš očekává, co požaduje? - Chce, abys miloval jeho 
vůli, a tak pro sebe získal dobro. Kristus nepotřebuje nic pro sebe. Pokud od tebe 
něco chce, pak je to vždy pro tvoje dobro. Chce tě milovat a chce, abys přijal 
jeho touhu, kterou je jeho láska. Jsi jako malé dítě, které neví, co je pro ně 
dobré. Malé dítě je třeba přesvědčit, aby se učilo, aby jedlo, aby se oblékalo, 
protože dítě se nedovede milovat. Jsou to maminka a tatínek, kdo je milují a 
starají se o ně. Stejné je to s námi. Nevíme, co je pro nás dobré, nedovedeme mít 
rádi sebe samy. Čistě a nezištně milujeme sebe samy, když milujeme Boží vůli, 
jeho lásku a jeho péči o nás. 
Kristus je Někdo, kdo od tebe něco očekává. Je to především přijetí jeho vůle, 
kterou nám zjevuje. Věřit Kristu a milovat ho znamená milovat to, co chce on, 
milovat jeho vůli. Takto se pro něj máme rozhodovat - milovat to, co miluje on. 
Teprve když si zamilujeme Kristovu vůli a potvrdíme to svou volbou během 
zkoušek naší víry, tehdy nám to přinese pokoj a skutečnou radost, kterou nám už 
nikdo nevezme. 



KAPITOLA IV. 
Poušť 
 
 
V biblické symbolice je poušť jedním úsekem na cestě k Bohu. Všichni, kdo 
jsou pozváni k víře, musí tímto úsekem projít. Prošel jím Abrahám, když opustil 
chaldejský Cháran, aby hledal zaslíbenou zem. Na poušti začíná Mojžíšova 
historie, když se mu zjevuje Bůh v hořícím keři a v tichu pouště ho povolává ke 
zvláštnímu poslání vysvobodit vyvolený národ. Na poušť se vydá i Eliáš, když si 
útěkem zachraňuje život. Bůh mu přikazuje putovat čtyřicet dní a čtyřicet nocí, 
až se mu nakonec zjeví v mírném vánku, aby v hloubi pouště svěřil svému 
prorokovi zvláštní úkol. Bůh se nezjevuje Eliášovi ani ve vichřici, ani v 
zemětřesení, ani v ohni (srv. l Kr 19,11 -13), ale v tichu přírody a v tichosti 
srdce, nikoli ve chvíli nadšení, ale v mlčení, když zůstává sám s Bohem, 
osvobozen od starostí a strachu. Bůh hovoří skrze proroka Ozeáše o Izraeli jako 
o své Snoubence, kterou z lásky odvádí na poušť: „.. .přemluvím ji, uvedu ji na 
poušť, budu jí promlouvat k srdci" (Oz 2,16). Bůh člověka odvádí na poušť z 
lásky, protože poušť je Boží dar. Poušť způsobuje to, oč prosil sv. Augustin, 
když říkal: „Pane, dej, ať poznám Tebe, a dej, ať poznám sebe." 
 
Symbolika pouště 
Poušť jako zeměpisný terén i jako symbol lidské situace se nemusí nutně hned 
od začátku plně projevit ve všech 
svých charakteristických rysech. Zeměpisná poušť začíná postupně. Přibývá 
písku, ubývá stromů, objevuje se stále víc přesypů. Na začátku lze občas objevit 
nějakou oázu. Podobně j e tomu s lidskou pouští. Může být naprostá, v plné 
obnaženosti, s bouří pokušení a s mimořádnou přítomností milosrdného Boha. 
Mohou se však ve tvém životě projevovat pouze ojedinělé její prvky. Každá 
obtížná situace může být pouští ve smyslu zkoušky víry, která nás vyzývá k 
životu z víry. Mohou jimi být např. těžkosti, které jsou způsobeny našimi vztahy 
s druhým člověkem, nemoc, depresivní pocit osamocení nebo jiná, velmi těžká 
situace. Pouští par excellence mohou být obtížné duchovní stavy, plné 
vyprahlosti, kdy se ti zdá, jako by tě Bůh opustil, kdy necítíš jeho přítomnost a 
je pro tebe stále obtížnější v ni uvěřit. 
Poušť může být člověku nebo společenství Bohem „vnucena", když na ni sám 
někoho odvádí, ale může být i zvolena. Může se stát, že sám zatoužíš po stavu 
pouště, kde budeš hledat ticho, Boží přítomnost, že pocítíš touhu být zbaven 
všech vazeb. Budeš moci vstoupit do svého nitra a objevit pravdu o sobě, ale 
zároveň objevíš to, co je nejdůležitější, pravdu o Bohu. Ježíš, jenž před 
začátkem svého veřejného působení nejdříve odešel na poušť, jako by ti říkal: 



„Podívej, nejsi sám, byl jsem tu před tebou. Také jsem byl čtyřicet dní o hladu a 
také to pro mě bylo těžké. Nikdy nejsi sám. Zkus uvěřit mé lásce." 
Poušť může být pouští pro společenství, např. pro celý národ. Může to ale také 
být poušť pro jednotlivce. Pokud vstoupíš na poušť, změníš se. Je také jisté, že 
jednou na ni vstoupit musíš. Jednou tě Bůh postaví skrze vnitřní nebo vnější 
události do těžké situace, snad dokonce krajní, v níž budeš muset volit. Je třeba, 
abys pak měl na paměti, že je to milost - milost pouště. Pokud jsi na takové 
poušti teď, musíš být Bohu vděčný. Děkuj mu za to, že je to těžké, že jsi 
nemocný, opuštěný či nepochopený, že se tvá práce či domov podobají noční 
můře anebo si nevíš rady sám se sebou. Tyto situace jsou základní rysy pouště. 
Zkus si všimnout, že v tom všem je přítomen Bůh, jenž tě miluje. 
 
„Kéž bys byl studený nebo horký" 
Poušť je místem zkoušky, místem, v němž dochází k polarizaci postojů. Čtyři 
důvěrní přátelé, studenti, si vymysleli, že pojedou do libyjské pouště. Jejich 
záměrem bylo přejet ji džípem. Tento příběh se odehrál jako v nějakém filmu. 
Na poušti byli poprvé, brzy začali bloudit, a pak se přihodila nemilá věc: džíp se 
porouchal a oni nevěděli, co dělat dál. Mohli jen čekat na eventuální pomoc. Ale 
poušť, jak známo, nahání hrůzu, je strašná, a to zvlášť když neexistují vyhlídky 
jak odtud. Za dne nemilosrdné vedro, v noci obrovská zima. K tomu jídla stále 
ubývalo a docházela voda, napětí tedy ustavičně rostlo. Zbytek vody bylo třeba 
rozdělit mezi čtyři lidi. Bylo jí tak málo, že všichni s napětím pozorovali ruce 
toho, jenž naléval. - A stalo se. Ruka nalévajícího - určitě pod vlivem těch 
napjatých pohledů -se roztřásla, trochu vody se rozlilo do písku. Napětí a 
nervozita přátel se zvrhla v už nekontrolovanou agresi: jak jsi to mohl rozlít! 
Vždyť kvůli tobě umřeme! A potom se všechno uvolnilo jako lavina. Převládly 
emoce. Rozlil se zbytek vody a těla bojujících přátel se začala válet v písku. 
Když se konečně vzpamatovali, jeden z nich už nemohl vstát, byl udušen. Bylo 
to strašné. 
To, že se později objevila helikoptéra, která naložila tři živě muže a ostatky 
čtvrtého, pro ně vlastně po tom všem už nebylo důležité. Důležité bylo, že se 
mezi nimi stalo něco strašného, už nebyli týmiž lidmi. Na libyjské poušti se stal 
zločin mezi přáteli, kterým se dříve zdálo, že jsou připraveni jeden za druhého 
položit život. 
Stav pouště odhaluje to, co je v člověku hluboko ukryté. Odkrývá ložiska 
lidských vášní a zla, jež se plně projevují teprve v obtížných situacích. Proto 
poušť odhaluje člověka, odhaluje pravdu o něm. Na poušti člověk vidí, co 
zmůže jeho slabost, hříšnost, zatvrzelost srdce. Člověk tu stojí tváří v tvář 
úděsné pravdě o tom, kým je bez viditelné Boží síly. Nahota pouště odhaluje 
bídu člověka, ukazuje jeho obnaženost, poněvadž se ztrácejí iluze a není kde se 
skrýt: Člověk může žít povrchně, jakoby na povrchu sebe sama. Teprve až ho 



obtížné situace, zkušenost pouště přinutí k rozhodnutí, odkryjí hluboká ložiska 
dobra nebo zla. 
Poušť však nejen odkrývá pravdu o tobě, ale vnitřně tě proměňuje, polarizuje tvé 
postoje. Dar pouště ti umožní přemoci vlažnost, poněvadž poušť tě donutí k 
volbě. Když se rozhoduješ, vidíš, čeho jsi schopen, a tehdy lépe poznáš dvě 
nejdůležitější skutečnosti: skutečnost nepochopitelné lásky a nekonečného 
milosrdenství Božího a současně skutečnost vlastní hříšnosti a bezradnosti. 
Pokud jsi vlažným křesťanem, jemuž všechno vychází a který nemá žádné 
problémy, vypadá to - viděno očima víry -, že tvá situace bude dramatická. Víš 
si totiž rady sám a Boha přestáváš potřebovat - to je situace skrytého ateismu, 
kterého si možná něj si vědom. 
Poslední smysl uvedení člověka, národa nebo společenství na poušť, odhalují 
velmi jasně slova Apokalypsy: „Znám tvé skutky: nejsi ani studený, ani horký. 
Kéž bys byl studený nebo horký! Takto však, protože jsi vlažný, ani horký, ani 
studený, vyplivnu tě z úst" (Zj 3,15-16). Vlažnost člověka je pro Boha 
nepřijatelná. Je to něco odpuzujícího, co na tobě nemůže snést, a proto tě dříve 
nebo později musí vyvést na poušť. Situace pouště polarizuje naše postoje, 
způsobuje, že člověk nemůže být vlažný, že se musí stát buď horkým, nebo 
studeným. Mojžíš, onen velký světec Starého zákona, se posvětil na poušti, a 
nejen on. Z jiných se naopak stali zločinci, vrazi, modloslužebníci. Církevní 
Otcové potvrzují, že Bůh vyvádí na poušť proto, aby člověk uvěřil, anebo aby se 
rouhal - buď víra, nebo rouhání, ale ne vlažnost. Tak tomu bylo na poušti za 
biblických časů. Mnozí se Bohu rouhali, ale jiní se posvětili. Dar pouště 
nedovoluje setrvat v postoji praktického ateismu. 
Zkušenost pouště ti dovolí porozumět, jak nesmyslný je veškerý soud jednoho 
člověka o druhém. Bude ti pomáhat bojovat proti jakémukoli tvému posuzování 
druhých. - Co ty víš o člověku, jehož potkáváš cestou a v kom snad vidíš 
spoustu zla? Vždyť podstatná je jeho existenciální situace. Může být v období 
těžkých zkoušek nebo třeba ve stadiu pouště. Veškerého soudu o druhém 
člověku se musíš zdržet. 
Poušť je pro Satana místem výhodným, poněvadž člověk je tam slabý a snáze 
podléhá pokušením. Satan té situace využívá. Na poušti také vzrůstá možnost 
vzpoury. Na poušti, přes níž přecházel vyvolený národ, přicházela zvláštní 
pokušení a vzdor, dramatické situace projevující se takovými odpady od Boha, 
jako byl kult zlatého telete. 
Člověk se na poušti mění, stává se jiným, protože nastává rozhodná polarizace 
postojů. Stává se tedy lepším, anebo horším. Může se stát zločincem, ale také 
světcem. 
 
 



Poušť - místo obnaženosti 
Biblická symbolika pouště je úzce spojena s Božím povoláním určeným 
vyvolenému národu, aby vyšel z Egypta a vešel do zaslíbené země. Cesta z 
Egypta do Kenaanu má kolem čtyř set kilometrů. I několikatisícová karavana ji 
mohla urazit za dva nebo tri týdny. Jenže putování vyvoleného národa trvalo 
čtyřicet let. Bůh, jenž svůj lid povolal na poušť, jej přiměl, aby se vzdal své 
jistoty a podvolil se tvrdému životu; aby se podvolil procesu ožebračení (zbavil 
se různých podpůrných prostředků a závislostí), nezbytnému na cestě víry, a aby 
se zcela oddal Bohu. 
Poušť je především symbolem obnaženosti. Člověk stojí proti nekonečnému 
nebi, nekonečnému písku a proti sobě samému. Vše je zde zredukováno na 
podstatné a nezbytné prvky - prostor, nebe, země, písek, Bůh a člověk sám. Přijít 
na poušť znamená být zbaven základních věcí; nastává fyzický i duchovní hlad a 
žízeň. Obnaženost, z níž hlad a žízeň povstávají, způsobuje, že mezi fyzickým a 
duchovním hladem a žízní dochází k úzkému propojení. Tyto obtíže pak 
způsobují, že vychází na povrch to, co je v člověku skryto někde velmi hluboko. 
Poušť je místem a dobou, kdy se odpoutáváme od závislostí, od vlastních 
„bezpečnostních systémů". Člověk procházející pouští nemá nic - jeho životní 
situace je ustavičně nejistá, nemá žádné zajištění, postrádá úplně všechno. Ti, 
kteří procházejí pouští, zakoušejí nutnost spokojit se s tím, co dostávají od Boha, 
a očekávat vše od něj, poznávají, že je nutné se opřít výlučně o Boha, poněvadž 
Bůh se chce pro poutníka pouští stát vším. 
Putující národ, jenž na poušti od Boha dostal zázračnou manu, si ji nemůže 
nasbírat do zásoby. Musí každý den znovu věřit, že mana spadne. Musí věřit, že 
Bůh se stará ustavičně. Poušť je tedy místem, kde se rodí víra. A víra se 
prohlubuje podle míry obnaženosti. Bůh člověka plní svou přítomností tím víc, 
čím víc se člověk obnaží a zatouží odpovědět na Boží výzvu tím, že se otevře 
lásce, kterou zakouší. 
Čím víc člověk připustí, aby byl zbaven svého „já" a vlastních zabezpečení, tím 
víc na něj může Bůh sestoupit a stát se jeho jedinou oporou. Když se vzájemně 
prohlubují tajemné vztahy mezi Bohem a člověkem, Bůh nám připomíná stále 
větší nutnost našeho vlastního obnažení, jež je jeho horlivým voláním po stále 
větším sebedarování. Očekává, že ten, kdo ho miluje, bude chtít překračovat své 
čistě lidské možnosti, bude souhlasit s tím, že mu bude zcela odňato to, čím je a 
co má, aby se stal Božím znamením, tak aby se skrze něj Bůh stával živou 
přítomností ve světě. 
Poušť je místem, kde se rodí stále dynamičtější víra, taková, která přetváří lidský 
život. Bůh očekává, že se vlažný člověk, člověk malé víry, na poušti stane 
horlivým ve víře a v poddajnosti Pánu. Díky tomu, že na poušti byl lid všeho 
zbaven, došlo právě tam k uzavření Smlouvy, k zásnubám Izraele s Bohem, kdy 
se Bůh stal darem pro lid a lid přislíbil svůj dar věrnosti Bohu. 



 
Poušť - zkušenost Boží lásky 
Obnaženost, kterou člověk zakusí na poušti, a poznání pravdy o sobě mu 
zároveň dovolují poznat pravdu o Bohu, který je láska, zakusit jeho mimořádnou 
lásku a jeho moc. Především mu umožňuje zakusit jeho milosrdenství. Bůh totiž 
na lidský hřích a slabost odpovídá láskou a otcovskou péčí. Lidu, který se bouří 
a hřeší, odpovídá zázrakem many a zázrakem vody, tehdy zoufale potřebnými. 
Bůh navzdory lidskému zlu, které se na poušti projevuje zřetelněji, je zde 
přítomen zvláštním způsobem. Vedl vyvolený národ. Byl viditelný a zároveň 
skrytý v oblaku a v ohni. Oblak, který naznačoval Boží přítomnost, Boha 
současně ukrýval. Byl pro Izraelity zároveň světlem i temnotou, symbolizoval 
Boží blízkost i nedostupnost. 
Bůh na poušť vyvedl neorganizovaný dav, ale ti, kteří jí prošli, byli už národem 
spojeným s Bohem skrze smlouvu -byli to jiní lidé. Účelem pouště je formace 
člověka, zesílení jeho víry, odstranění nedbalosti, vytváření opravdových 
Kristových učedníků. Vyvolený národ vstoupil do zaslíbené země jako 
společenství malé, ale bohaté na zkušenosti pouště. V hrůzách bouře s hromy a 
blesky zakusil Boha. Současně prožil svou slabost a pád. Zakusil mimořádně 
zřetelně vlastní bídu, a proto se mu dostalo tolik Božího milosrdenství. 
Na poušti poznáváš Boha, jenž tě nikdy neopouští. Je pravda, že Bůh se na 
poušti skrývá, ale ve skutečnosti je právě tehdy blízko u tebe. Nikdy ti není tak 
blízko jako tam. Ceká na tvoji víru, čeká, až k němu s vírou vztáhneš své ruce. 
Vyvolený národ objevil ve vlastní slabosti pravé Boží tajemství. Když zakoušíš 
svou slabost, Bůh tě vyzývá, aby ses plně vydal do jeho rukou. Poušť existuje 
proto, aby ses obrátil na Toho, který je milosrdenstvím. 
Zkušenost pouště ti pomůže objevit, že potřebuješ Boha, a pomůže ti poznat 
tvou naprostou závislost na něm. V době, kdy prožíváš velmi těžké chvíle 
znechucení, pokušení a temnoty, lépe si uvědomuješ vlastní bezradnost a 
nemohoucnost. Když objevíš pravdu o sobě a budeš prosit Boha za odpuštění, 
setkáš se - podobně jako marnotratný syn - s onou velkou Otcovou něhou a 
mimořádnou radostí z tvého návratu. Budeš moci pohlédnout do jeho 
láskyplných očí. Když ti Bůh odpouští, vzbuzuje v tobě zároveň pokoru. 
Poušť není vlast, je to jen stezka, cesta k poznání milosrdné Boží lásky. Všichni, 
kteří hledají Boha, ji musí projít, poněvadž zkušenost pouště je úzce spojena s 
prohloubením naší víry v jeho milosrdenství. 
Poušť je dobou formace člověka podle zásady, že pouze to, co je obtížné, co 
klade odpor, člověka utváří. Tvá láska k Bohu, která se takto rodí, se musí na 
konci stát společenstvím s Bohem. „Milovat", říká sv. Jan od Kříže, „znamená 
zbavit se kvůli Bohu všeho, co Bohem není" (Výstup na horu Karmel 11,5,7). 
Poušť není jen místem zrodu naší víry, ale v konečném důsledku se stává 



příbytkem naší kontemplace. 
Na poušti svého života se vždycky setkáš s Marií. Bude u tebe, bude na tebe 
hledět s mateřskou něhou a zájmem. Ta, která je Prostřednice milostí, 
Prostřednice milosrdenství, se za tebe bude přimlouvat. Dychtivě bude čekat na 
to, zda řekneš podle jejího příkladu své „fiat", zda řekneš svoje „ano", zda 
zahlédneš v prožívaných událostech Boha. Vyvolený národ Marii neměl. Ty ji 
máš, proto nikdy nepůjdeš sám. Ta, která prožila tolik těžkých chvil, půjde před 
tebou. Bude ti světlem, bude ti ukazovat cestu k svému Synu. Temnotu tvé 
pouště bude osvětlovat její přítomnost. 



KAPITOLA V. 
Bohaté a skromné prostředky v církvi 
 
 
Jacques Maritain dělí časné prostředky, jež církev využívá pro duchovní cíle, na 
bohaté - rich temporal means, a skromné - humble temporal means (srv. J. 
Maritain, On the Philosophy of His tory, 1957, str. 70n). Bohatými prostředky 
lze nazvat ty, které se dají postřehnout a statisticky zpracovat. Jako specifické 
prostředky tohoto světa vyžadují už svou přirozeností hmatatelný a viditelný 
původ. Budou to např.: organizace, shromáždění, pochody, architektura a 
výzdoba kostelů, audiovizuální pomůcky, hromadné sdělovací prostředky. 
Charakteristickým rysem bohatých prostředků je jejich působení na sebelásku 
skrze jejich viditelnost účinků a důsledků. Je s tím spojeno nebezpečí 
přivlastnění si těchto důsledků a triumfalismu. 
Druhým typem prostředků jsou podle Maritaina prostředky skromné. Jsou 
poznačeny znamením kříže a vyjadřují jednu z nejhlubší evangelních pravd: 
„Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li 
však, přinese hojný užitek" (Jan 12,24). V těchto prostředcích lze spatřit určitý 
paradox dynamiky víry: čím jsou skromnější, tzn. nuznější, nepatrné samy o 
sobě a méně viditelné, tím větší je jejich účinnost. Jako opak bohatých 
prostředků nejsou tyto prostředky podřízeny hmatatelnému původu a neobsahují 
žádnou vnitřní potřebu časného zisku. 
 
Ježíšova chudoba 
V životě svém i v životě církve jsme zvyklí spoléhat na bohaté prostředky. 
Velmi bychom chtěli uvidět Kristovo vítězství a triumf, jeho moc a vládu. 
Zatímco on je skrytý: je chudý v Betlémě, ještě chudší na Kalvárii a snad 
nejchudší v eucharistii. Tím, že jde až do takové krajnosti ve své chudobě a 
ponížení, zdůrazňuje význam skromných prostředků. 
Ježíš ve svém vykupitelském působení volí především chudé, pokorné 
prostředky. Žádné znamení moci neprovází jeho narození. Přichází k nám jako 
malé Dítě, zcela vydané na milost lidí, kteří je obklopují. Je na nich závislý, 
nikomu neodporuje, nemůže ukázat svou vůli ani se bránit. Dává se poznat 
především skrze svou chudobu, poníženost, slabost. Takový přišel ve chvíli 
narození a takový bude při svém umučení. Ukázal, že i ty máš být obnažen, máš 
odumřít sám sobě a volit to, co je nejúčinnější - chudé prostředky. Neznamená 
to, že Ježíš nepoužíval bohatých prostředků. Vždyť triumfální vjezd do 
Jeruzaléma je takovým prostředkem, je to Kristův triumf. Ježíš chtěl ukázat, že 
když si to bude přát, budou se mu klanět zástupy a budou před ním rozprostírat 
své pláště; chtěl tím dokázat, že může cokoliv, ale to mohlo apoštoly zmást. Aby 



si tedy zachovali chladnou hlavu, vyřkl Ježíš vzápětí po tomto triumfálním 
vjezdu do Jeruzaléma na Květnou neděli slova, která pro mnoho z nich musela 
být šokující: „Amen, amen, pravím vím: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země 
a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek" (Jan 12,24). 
V Ježíšově životě byly zázraky, bylo tu proměnění na hoře Tábor, ale on 
především užíval chudých prostředků. Při jeho zatčení užil ještě jednou 
bohatého prostředku: stráže byly přinuceny padnout na zem po Ježíšových 
slovech (srv. Jan 18,6), ukázal jim svou sílu a moc. Ale potom jim dovolí, aby se 
mu posmívali a tupili ho se, dovolí, aby na něj plivali a pod křížem pak volali: 
„Hleďme, chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět! Zachraň sám 
sebe a sestup z kříže! [...] Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže" (Mk 
15,29.31). Ježíš se vším božským klidem všechno přijme a použije tyto chudé 
prostředky, aby spasil svět. 
 
Účinnost skromných prostředků 
Skromným prostředkem je utrpení přijaté z lásky k Bohu, bolavá kolena při 
modlitbě, odříkání a sebezápor, někdy život ve velké tichosti, mlčení, 
kontemplaci. O tom se právě moc neví, jsou to neviditelné prostředky, nemůže 
je zpracovat žádná sociologická statistika, ale jsou to tyto chudé prostředky, 
které se ve světle víry ukazují jako rozhodující v osudu světa. 
Bohaté prostředky jsou ty, jež jsou bohaté v očích světa, ale ve světle víry jsou 
viděny jinak. „Neboť pošetilá Boží věc je moudřejší než lidé," říká sv. Pavel, „a 
slabá Boží věc je silnější než lidé" (l Koř l ,25). To, co je chudé v očích lidí, je v 
Božích očích skvostné. Nejbohatší jsou tedy chudé prostředky, jsou nejúčinnější, 
jsou projevem opravdové moudrosti, evangelní moudrosti. Užívání bohatých 
prostředků bude účinné jedině tehdy, budou-li vycházet z chudých prostředků - z 
hlubokého duchovního života, života modlitby, z umírání sobě, z naprosté 
odevzdanosti Bohu. Účinnost skromných prostředků plyne z Kristovy 
přítomnosti v duši podle zásady, že Bůh se dává duši dle toho, jak se ona dává 
jemu. A sv. Tomáš Akvinský říká, že dílo činného života vzniká z plnosti 
kontemplace (Summa theologica II-II, q. 188, a. 6). Účinnost bohatých 
prostředků (právně-organizačního apoštolátu) plyne z bohatství skromných 
prostředků, nikoli naopak. Bohaté prostředky mohou podléhat vnějším 
omezením, např. v důsledku nedostatku času, fyzických sil, smyslu pro 
organizaci či v důsledku pronásledování církve. Naproti tomu skromné 
prostředky nemohou být církvi odňaty vnějšími činiteli. Jejich nedostatek se 
nedá omluvit, poněvadž k jejich realizaci je zapotřebí jedině dobré vůle a lásky. 
Bohaté prostředky církev také potřebuje a nelze je odmítat. Bůh nechce 
jednostrannost, chce, aby existoval katolický tisk, aby existovaly rozmanité 
formy viditelného apoštolátu. Sv. Maxmilián Kolbe jev určitém smyslu 
patronem bohatých prostředků. Toužil po tom a dočkal se, že přišlo na svět 



milión čísel časopisu „Rycerz Niepokalanej" (RytířNeposkvrněné). Rozdával na 
ulicích japonských měst zázračné medailky Neposkvrněné. Toužil po rozhlasové 
stanici, po letadlech, po lodích ve službě Neposkvrněné. Tyto bohaté prostředky 
nelze podceňovat, neboť také mají být zapojeny do služby Pánu. Musíme však 
mít na paměti, že jejich účinnost vyplývá z přítomnosti skromných prostředků. 
Sv. Maxmilián byl úspěšný člověk - mnoho věcí se mu podařilo. Založil 
Niepokalanów (Město Neposkvrněné, klášterní městečko u Sochaczewa), nad 
nímž žasla celá církev, zakládal Niepokalanovy na ostatních kontinentech. Tento 
nepochybný úspěch však byl vykoupen chudými prostředky, o čemž svědčí sám 
Maxmilián. „Když už všechny prostředky selhaly," svěřoval se, „když mě lidé 
považovali za ztraceného a moji představení uznali, že jsem k ničemu, tehdy 
Neposkvrněná vzala do rukou tento nástroj, který byl vhodný jen k tomu, aby se 
hodil do šrotu" (M. Wřnowska, Szaleniec Niepokalanej, str. 71). Maria, které se 
zcela odevzdal, vzala toto jeho malé „nic", aby je použila k šíření Boží slávy a k 
získám duší. Účinnost apoštolátu a práce ve službě Neposkvrněné u něho začala 
tehdy, když těžce onemocněl, takže spolubratři a představení měli za to, že kvůli 
pokročilé tuberkulóze se nehodí k práci, když o něm všichni pochybovali, když 
byl zcela obrán - jako zrno, které umírá, aby vydalo užitek. Toto je Boží 
paradox. Člověk, jenž se - lidsky vzato - už nehodí k ničemu, se stává 
nejúčinnějším nástrojem v Pánových rukou, neboť v něm žije a působí Bůh, Bůh 
dosahuje úspěchu skrze světce. 
Víra znamená uznat vlastní bezmocnost a čekat všechno od Boha. Zkušenost 
bezmocnosti a očekávání všeho od Boha jsou přece skromné prostředky par 
excellence. Vidíš jejich hodnotu ve svém životě? Bůh na tobě určitě nešetří s 
takovými příležitostmi. Kdo z nás neprožívá chvíle trápení, nějakých 
obzvláštních těžkostí, chvíle duchovní pouště? Kdo z nás si neláme hlavu se 
sebou samým nebo s vnějšími životními podmínkami? Toto všechno není možné 
uvidět, ohodnotit, zužitkovat. Je to tak skryté, že se k tomu nenajdou žádná 
statistická data. Kdo totiž může vědět o tom, že jsi v jistou chvíli svého života 
Bohu řekl: ano, chci - chci všechno, co ode mě očekáváš; že jsi mu tehdy, když 
ti bylo velmi těžko, v slzách řekl, že ho máš rád a že ho vždy chceš milovat? 
Kdo ví, kolikrát jsi zvítězil sám nad sebou, něco sis odřekl, přemohl jsi svou 
vůli? 
To jsou pro tebe, pro církev a pro svět ty nejdůležitější skromné prostředky, 
které přivolávají Boží moc. Kolikrát ti Bůh dával příležitosti, abys je využil? 
Možná jsi je promrhal a nechtěl jsi přijmout tyto neocenitelné Boží dary. Možná 
ses hněval a bouřil se, když ti je téměř násilím nutil a prosil, abys neodmítal to, 
co je tak důležité pro spásu světa. 
Sv. Maxmilián Kolbe, který byl nazván božským Žebrákem, zná nejlépe 
hodnotu skromných prostředků. Proto nezapomínej, že je velmi důležité, abys 
snášel pokoření s radostí, abys zkoušel usmívat se, třebas cítíš smutek, aby ses 



pokoušel, navzdory všem zkušenostem, hledět na svět laskavě, s vírou, že láska 
určitě zvítězí. Bůh nepodceňuje nic, ani tvá kolena, která možná hodně bolí, 
když klečíš, ani bolavé nohy, když stojíš v kostele. Ví o všech skromných 
prostředcích, které jsou ti k dispozici, o jejichž přijetí nebo odmítnutí rozhoduješ 
ty v zákoutích svého srdce. Zároveň právě tam, ve tvém srdci, se rozhoduje o 
osudu tvém a tvých nejbližších. Působivost skromných prostředků, které samy o 
sobě cíl nezaručují, je působením samotného Boha. 
Říkáš, že se modlíš za někoho, kdo nevěří, že se velmi dlouho modlíš za něčí 
obrácení nebo o něčí zdraví. Ale všechno přece závisí na tom, jak se modlíš. 
Nejednou by stačilo jediné tvé „ano", vyřčené Bohu s radostí. Tento obyčejný, 
nepatrný prostředek může opravdu dělat zázraky. Když je ti těžko, když ti Pán 
nabízí účast na tom, co je pro spásu duší nejcennější, vzpomeň na Jana Pavla II., 
na jeho trnovou korunu dotěrné kritiky a na jeho velkou únavu, zejména při tak 
častém cestování po světě. Vzpomeň si na sv. Maxmiliána, na toho světce, 
kterému se tolik dařilo za cenu skromných prostředků. Vždyť velmi často trpěl 
dýchacími obtížemi, někdy se přímo dusil, hlavně při cestování. To pak, jak psal 
ve svých dopisech, prostě nemohl dýchat a někdy vůbec neměl sílu. Jeho úcta k 
Neposkvrněné byla nazvána bláznovstvím, ale skutečným bláznovstvím bylo 
jeho rozhodnutí ve využívání chudých prostředků. 
Pokud jsi nepochopil hodnotu skromných prostředků, pak jsi vlastně nepochopil 
hloubku křesťanství samého. Pokud totiž nechápeš hodnotu a smysl skromných 
prostředků, nechápeš kříž, který je jádrem církve. Právě z kříže Ježíš všechno 
přitáhl k sobě, z toho kříže, pod nímž stála jeho Matka a tváří v tvář strašnému 
Spasitelovu utrpení nevzala zpátky své „ano". To z kříže neustále prýští Boží 
vykupitelská a svět posvěcující milost. Spasitel tě nepřitahuje svým triumfálním 
vjezdem do Jeruzaléma, ale křížem a z kříže tě volá, abys ho následoval, abys ho 
miloval tak, jak si on zamiloval tebe - „až do krajnosti". 
Patronkou skromných prostředků je Maria. Ta, která podle lidských měřítek ve 
svém životě nevykonala žádné velké dílo. V jejím životě se vůbec nevyskytují 
bohaté prostředky; je v něm chudoba, mlčení, skrytý život, pokora, poslušnost, 
modlitba, kontemplace, odevzdanost Bohu. Její život, plný prostoty a užívání 
skromných prostředků, byl životem skrytým v Bohu. K takovému životu zve i 
tebe. Chce, abys žil z víry, tak aby ve tvém srdci převládala touha úžívat 
skromných prostředků - v následování jejího života v Nazarete. Chce, abys 
pochopil pravdu, vyjádřenou ve výroku sv. Jana od Kříže: „Trocha čisté lásky" - 
skromný prostředek-, je pro Boha i duši dražší a mnohem užitečnější církvi než 
všechna ostatní díla dohromady" (Duchovní píseň, sloka XXIX, 2). 
 
Vítězství víry 
Klasický biblický text, který ukazuje ve světle víry hodnotu a smysl skromných 
prostředků, je scéna boje s Amálekem. Během přechodu pouště na cestě do 



zaslíbené země svedl Izrael boj s Amálekem, který kontroloval pouštní cesty 
(srv. Ex 17,8-13). Mojžíš je člověk Boží, který ví, jak zajistit svému vojsku 
vítězství. Kdyby byl stratégem, který myslí pouze lidsky, postavil by se do čela 
bojujících oddílů, jak to obvykle ve strategii bývá. Kdyby osobně převzal velení, 
jistě by dodal svým mužům odvahu, neboť mu byli velmi oddáni. On naproti 
tomu udělal něco, co bylo z hlediska vojenské strategie absurdní- poodešel, 
zanechal armádu pod vedením svého zástupce Jozua a sám se uchýlil na 
pahorek, aby se tam modlil. On, Boží člověk, člověk modlitby, věděl, kdo 
rozhoduje o osudech světa i o osudech jeho národa. Proto stanul na pahorku s 
rukama vztaženýma v gestu víry. Mezi ním a údolím, kde je sváděna bitva, je 
úzká souvislost. Když mu ruce umdlévají, jeho vojsko ustupuje. On ví, co to 
znamená - Bůh chce, aby se stále namáhal, aby ustavičně vztahoval ruce k Pánu. 
Když mu ruce úplně dřevěněly, podpírali ho z každé strany Aron a Chúr, kteří 
Mojžíše doprovázeli. Toto gesto rukou vztažených k Pánu tedy celý den 
doprovázelo boj Izraelitů. Když nastal večer, zvítězili. Avšak nezvítězil Jozue, 
nezvítězila jeho armáda dole - ale tam, na pahorku zvítězil Mojžíš, zvítězila jeho 
víra. 
Kdyby se tato scéna měla opakovat v naší době, pozornost novinářů, televizní 
kamery a světla reflektorů by mířily tam, kde Jozue bojuje. Zdálo by se nám, že 
právě tam se vše rozhoduje. Kdo z nás by věnoval pozornost osamělému 
modlícímu se člověku? Ale je to tento osamocený člověk, kdo vítězí, poněvadž 
vítězí Bůh skrze jeho víru. 
Mojžíšovy vztažené paže jsou symbolem; říkají, že o všem rozhoduje Bůh. - Ty, 
který všechno řídíš, jsi tam, tobě všechno náleží. Lidské možnosti mohou být 
směšně malé, ale pro tebe, Bože, není nic nemožné. Gesto vztažených rukou, 
těch umdlévajících paží, je gestem víry. Je to skromný prostředek vyjadřující 
pošetilost víry v Pánovu nekonečnou moc a nekonečnou lásku. 
 
Duchovní mateřství 
Duchovní mateřství se rodí skrze skromné prostředky, protože se realizuje účastí 
na Kristově smrti - „jestliže pšeničné zrno neodumře, zůstane samo", a na jeho 
zmrtvýchvstání - „odumře-li však, přinese hojný užitek". Podíl na Kristově smrti 
se děje především přijetím utrpení, které usmrcuje egoismus. Podíl na 
zmrtvýchvstání je „oblékáním člověka nového, který je stvořen podle Božího 
vzoru" (Ef 4,24). Apoštolát je rozením Krista. Apoštol rozdává Krista, který je 
přítomen v jeho duši. Podle sv. Pavla je apoštolát duchovním otcovstvím, což je 
v podstatě totéž jako duchovní mateřství: „Tím, že jsem vám zvěstoval 
evangelium, stal jsem se já vaším otcem v Kristu Ježíši" (l Koř 4,15). 
Náš apoštolát coby duchovní mateřství j e díky víře účastí na duchovním 
mateřství církve. Skrze naši víru, která se v plnosti projevuje v užívání 
skromných prostředků, se rodí duše pro Krista. Duchovní mateřství se 



uskutečňuje živým slovem, jež je plodem kontemplativního kontaktu s Bohem 
skrze modlitbu plnou odevzdanosti Bohu, a zejména skrze oběť a utrpení. V 
životě sv. Terezie od Dítěte Ježíše sehráli výjimečnou roli dva velcí hříšníci. 
Jeden se objevil ve čtrnáctém roce jejího života. Zavraždil tři lidi, a přestože byl 
odsouzen k smrti, neprojevil žádnou lítost. Terezie se nemohla smířit s 
myšlenkou, že ten člověk může zemřít bez smíření s Bohem. Přes půl druhého 
měsíce všechny své modlitby a trápení obětovala za Pranziniho. A dostala od 
Boha znamení: tento velký hříšník v poslední chvíli před smrtí uchopil kříž a 
třikrát políbil Spasitelovy rány. 
Když se o tom Terezie dozvěděla, plna vzrušení řekla Celině: To je můj první 
syn. Ta, která měla ve čtrnácti letech tak jasné pojetí duchovního mateřství, 
později napsala: „Pouze utrpení může rodit duše pro Krista" (Dopis Celině, 8. 
VIL 1891). Pranzini byl prototypem všech hříšníků, za něž se Terezie chtěla 
zvlášť modlit a za něž chtěla obětovat své utrpení. Věděla, že modlitba asi 
nestačí, že na misku vah - za spásu duší - je třeba klást Bohu největší dar, vlastní 
utrpení. 
Druhá postava velkého hříšníka, podle sv. Terezie ještě dramatičtější, je P. 
Hyacinthe Loyson. V autobiografii, v Tereziiných dopisech ani v Dějinách duše 
toto jméno nikdy nepadlo. Pouze dvakrát hovoří v dopisech Celině o „jisté 
zvadlé a znečištěné lilii" a o „velkém provinilci" (Dopisy Celině, 2. IV. 1891; 8. 
VIL 1891). O její touze zachránit tuto duši se dovídáme z akt beatifikačního a 
kanonizačního procesu. Hyacinthe Loyson, bosý karmelitán, představený domu 
v Paříži, byl vynikajícím, neobyčejně inteligentním řečníkem. 
Jeho přednášky uchvacovaly posluchače v celé Francii, dokonce papež mu 
gratuloval k úspěchům. Náhle se však tento významný kněz z velkého kazatele 
změnil v odpadlíka, a to bojovného. Začal obcházet francouzské diecéze a přes 
četné protesty hlásal, že církev se odchýlila od pravého evangelia. Bojoval tak s 
církví čtyřicet tři let. Tato bitva byla pro klášter v Lisieux něčím tak hrozným, že 
se tam nikdo neodvážil vyslovit jeho jméno. Přímo se o něm nemluvilo nikdy, 
proto také se jeho příjmení neobjevilo v dílech sv. Terezie, která za něj devět let 
obětovala své modlitby a utrpení. V Pranziniho případě stačilo půl druhého 
měsíce, zde jako by nestačilo devět let. Otec Loyson byl exkomunikován a 
později napsal ještě otevřený dopis, kde obžaloval církev a karmelitský řád. 
Vyvolalo to velké protesty a prudká pobouření. Terezie však neztrácí naději. 
S bušením srdce říká Celině, že jeho obrácení je jejím největším přáním. „Milá 
Celinko," píše v jednom dopise, „je to velký provinilec, možná větší provinilec 
než jakýkoli dosud obrácený hříšník. Ale což Ježíš nemůže zařídit, aby se stalo 
něco, co ještě nikdy neudělal? A kdyby po tom netoužil, což by vzbudil v 
srdcích svých malých snoubenek nesplnitelné přání?" (Dopis Celině, 8. VIL 
1891). To je její často opakované tvrzení, že když nám Ježíš dává po něčem 
toužit, pak ne proto, aby to zůstalo nesplněné. „Ne, to je úplně jisté," píše, „že 



on touží víc než my dovést zpátky do ovčince tuto ubohou, ztracenou ovečku. 
Přijde den, kdy prohlédne" (ibid). 
Když analyzujeme víru sv. Terezie, zjišťujeme, že to byla víra, která je jistotou. 
Terezie ví, že Hyacinthe Loyson se obrátí. „Neustávejme v modlitbách," píše, 
„důvěra dělá zázraky. Obětujme zásluhy našeho Snoubence našemu Otci, který 
je v nebi, aby se jeden z našich bratří, syn nejsvětější Panny Marie, vrátil jako 
vítěz schoulit se pod plášť nejmilosrdnější z matek" (ibid). Terezie tak velmi 
touží zachránit duši tohoto kněze, že své poslední svaté přijímání obětuje za něj. 
Umírá s vědomím, že se Hyacinthe Loyson neobrátil, ale to neotřáslo jistotou 
její víry. Tento kněz zemřel patnáct let po její smrti ve věku osmdesáti pěti let. 
Ježíš Terezii tak miloval, že ji už v tomto případě nemusel dávat znamení. 
Věděl, že ona nepřestane věřit v toto obrácení. Když Loyson roku 1912 umíral, 
nebyl u něho katolický kněz a nevyzpovídal se. Je však známo, že před smrtí 
dostal rukopis „Dějin duše" a že přečetl jedním dechem díla sv. Terezie, které 
popsal jako „bláznivá a pobuřující". Během jeho velmi těžkého umírání přítomní 
slyšeli opakovat slova: „O, můj sladký Ježíši". Tento poslední úkon lásky 
namířený k Ježíšovi nám dovoluje předpokládat, že P. Hyacinthe byl zachráněn - 
díky Tereziiným modlitbám a utrpení. Byl to rovněž její duchovní syn. 
„Pouze utrpení může rodit duše pro Ježíše." Tento výrok sv. Terezie ukazuje, v 
čem spočívá duchovní mateřství. Matka je ta, která dává život a která tento život 
udržuje. Člověk se bojí utrpení, ale nikdo z nás se od něj sám od sebe nemůže 
osvobodit, tak jako se nemůžeme osvobodit od každodenního břemene. Naše 
utrpení a těžkosti však mohou být promarněny. Teprve to, že je přijmeme a 
spojíme je s Ježíšovým křížem, nám dovolí vstoupit v mimořádné tajemství 
duchovního mateřství. Jsme povoláni k tomuto mateřství účastí na královském 
kněžství věřících. Máme získávat a rodit duše pro Ježíše. 
Vzpomeň si, kolik je ve tvém životě těžkých věcí: třeba nedostatek zdraví, 
konflikty v rodině, neukázněné děti, nějaká duchovní trýzeň. Mohou to být i 
maličkosti, ale pokud jsou přijaty a obětovány, způsobují, že se účastníš na 
duchovním mateřství církve, že rodíš duše pro Krista. Nic není důležitější. Toto 
mateřství se může uskutečňovat apoštolátem slova a modlitby, ale utrpení je 
nejúčinnější prostředek, ba co víc, je nejúčinnější formou apoštolátu, protože je 
v něm nejvíc obnaženosti (skromný prostředek). Je v něm nejméně tvého já a 
nejvíce Krista - v utrpení se vskutku rozpíná kříž. 
 
Svědectví Jana Pavla II. 
Dne 25. května roku 1985 na náměstí sv. Petra v Římě papež Jan Pavel II. vložil 
kardinálský klobouk na hlavu otce arcibiskupa Andrzeje Marii Deskura. Bylo to 
zvláštní zasedání konsistoře, které vyvolalo otřes a ohromení. Proč papež 
jmenuje kardinálem ochrnutého člověka? Vždyť 



kardinálská hodnost není titul ani odměna za biskupskou práci. Kardinálové jsou 
prvními papežovými poradci a spolupracovníky, plní v církvi velmi důležité 
funkce. Proč byl jmenován kardinálem člověk, který následkem utrpení není 
schopen pracovat? Tajemství této nominace Jan Pavel II. diskrétně vysvětlil 
večer toho dne, kdy konsistoř zasedala, ve své promluvě k polským poutníkům, 
když o kardinálu Deskurovi řekl: „Jsem s ním zvláštním způsobem spojen ještě 
od studentských let, z duchovního semináře, za léta kněžství a díky mnoha 
setkáním v Římě a zejména z toho posledního setkání, k němuž došlo před 
konkláve. Tehdy Boží Prozřetelnost otce biskupa Deskura ranila tímto těžkým 
ochrnutím, kterým trpí dodnes. 
Mezi všemi dnes jmenovanými kardinály byl jediným invalidou na vozíku a 
vnáší do kolegia zvláštní stigma, znamení, znamení utrpení, jímž je oběť. 
Neznáme Boží cesty, neznáme Boží tajemství, ale osobně se nemohu ubránit 
přesvědčení, že oběť otce arcibiskupa, dnes kardinála Andrzeje, měla vztah ke 
konkláve, které se konalo v polovině října roku 1978." Svatý otec vidí v utrpení 
otce arcibiskupa Andrzeje Deskura cenu za to, že on, kardinál Wojtyla, se mohl 
stát Kristovým zástupcem. Konec konců víme, že hned po papežské volbě vedly 
jeho první kroky na kliniku Gemelli, kde ležel tehdy velmi těžce nemocný a 
ochrnutý arcibiskup Andrzej Deskur - ten, kterému papež podle svého 
přesvědčení vděčil za mnohé. Šel navštívit toho, jenž prokázal papeži tu nejlepší 
službu - svou pomoc skrze utrpení -, službu obtížnou, ale nejúčinnější, jako 
ostatně všechny skromné prostředky. To, že nemocný arcibiskup Andrzej Maria 
Deskur dosáhl kardinálské důstojnosti, je nepřímým poukazem Jana Pavla II. na 
hodnotu skromných prostředků. 
Kardinál Deskur byl dříve předsedou Papežské komise pro hromadné sdělovací 
prostředky. Zabýval se tedy v církvi šířením a úlohou bohatých prostředků. A 
udělal v této oblasti velmi mnoho. Přispěl velkou měrou na přípravy církevních 
dokumentů, které vytýčily katolickým sdělovacím prostředkům směr 
působnosti. Avšak na tyto zásluhy, na to, jak velký vklad přinesl do rozvoje 
sdělovacích prostředků, papež příliš neupozorňuje. Máme dojem, jako by tím 
chtěl zdůraznit hodnotu skromných prostředků - řekl o něm, že přináší do 
kardinálského kolegia pečeť utrpení, kterým je oběť. 
Prvního června odpoledne převzal kardinál Andrzej Maria Deskur svůj titulární 
kostel Saň Cesareo in Palatio, tentýž, který v roce 1967 dostal kardinál Karol 
Wojtyla. Kardinál v majestátu utrpení slavil vsedě mši svatou. Místo 
kardinálského trůnu stálo u nízkého oltáře křeslo na kolečkách. Jeho ruka, 
ochrnutá nemocí, jen obtížně držela biskupskou berlu. Určitý paradox - předseda 
papežské komise pro bohaté prostředky byl poznamenán pečetí skromných 
prostředků. 
V kontextu nauky o skromných prostředcích je třeba chápat i slova Jana Pavla 
II., týkající se atentátu na něj. Nazývá tuto událost zvláštní milostí. 14. října roku 



1981, když promlouval k tisícům poutníků během středeční generální audience 
na náměstí sv. Petra, vyřkl tato závažná. slova: „Bůh mi v uplynulých měsících 
dovolil zakusit utrpení, dovolil mi zakusit ohrožení vlastního života a zároveň 
mi dovolil jasně a do hloubky pochopit, že je to jeho zvláštní milost pro mě 
samého jako člověka. A současně je to milost pro církev vzhledem ke službě, 
kterou konám jako nástupce sv. Petra. Kristus mi dal tu milost, že utrpením a 
ohrožením vlastního života a zdraví mohu vydat svědectví o jeho lásce. Právě to 
považuji za mimořádnou milost a právě za toto obzvlášť děkuji Duchu svatému 
a Neposkvrněné Panně Marii." 
Mohl by Jan Pavel II. bez skromných prostředků, bez utrpení, kterým je 
poznamenán jeho život, tak účinně plnit úlohu pastýře církve, mohl by 
přitahovat zástupy? Na dramatické dny atentátu papež naváže ještě jednou, na 
své jmeniny 4. listopadu roku 1981: „Událost z 13. května mě stála hodně 
přemýšlení, donutila mě pohlédnout na ten můj lidský a křesťanský život ještě 
víc ve světle evangelia, ve světle oněch slov o zrnu, které musí umřít, aby mohlo 
přinést užitek." 



TŘETÍ ČÁST: Aktualizace víry 
 
 

Víra musí pronikat celý náš život. Pak skrze ni vstoupí věřící celým svým 
lidstvím a svou každodenností do svazku s Bohem. V plnosti se toto uskutečňuje 
ve svátostech, zejména v těch iniciačních, svátostech uvedení do křesťanského 
života. Díky víře v nich můžeme vidět spasitelné Kristovo působení a přijmout je. 
První svátostí uvádějící do křesťanského života je křest. V něm spolu s 
nadpřirozeným životem dostáváme dar víry. Spojením s Kristem se v pokřtěném 
uskutečňuje základní posvěcení - zasvěcení lidské osoby Bohu a její povolání ke 
svatosti. Biřmování jako následující křesťanská iniciační svátost posiluje 
dynamismus víry, obdaruje biřmovaného zvláštní mocí Ducha svatého a zároveň 
ho zavazuje k šíření víry a k její obraně. A konečně v eucharistii, třetí iniciační 
svátosti, v níž víra vrcholí, se můžeme zvláštním způsobem sjednotit s 
ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Kristem. Vrcholem života z víry je účast na 
Kristově vykupitelské oběti, v níž se odevzdáváme Bohu Otci zároveň s Kristem. 
Eucharistie, během níž společně přinášíme oběť a společně se sjednocujeme s 
Kristem, tvoří společenství víry. 
Víra se aktualizuje zvláštním způsobem v modlitbě, která je dialogem člověka s 
Otcem skrze Ježíše Krista v Duchu svatém, dialogem započatým a rozvíjeným 
skrze víru. Realizuje se také bedlivým nasloucháním slovu Božímu, které je také 
jistým druhem rozhovoru s Bohem, kdy se 
člověk ochotně svěřuje Bohu, který se zjevuje, a prokazuje podřízenost rozumu a 
vůle v poslušnosti víry. Je rovněž nezbytné, aby se víra projevovala skutky lásky, 
bez nichž se stává mrtvou. Víra, která je ustavičným procesem konverze, je také 
neustálým otvíráním se Boží lásce a stálým přijímáním této lásky, aby 
obdarovávala ostatní. 



KAPITOLA I. 
Svátost křtu 
 
 
Křest je tak jako ostatní svátosti vrcholnou formou realizace víry. Je základem a 
počátkem tohoto procesu, výchozím bodem k dosažení plnosti života v Kristu 
(srv. UR 22). V koncilovém myšlení byla svátost křtu, stejně jako ostatní 
svátosti, nazvána svátostí víry, poněvadž všechny svátosti vyžadují víru, 
předpokládají ji a vyjadřují, ale zároveň jí umožňují růst. Víra křest předchází a 
vede k němu, je to dispozice nutná pro jeho přijetí. 
Křtem umíráme hříchu. Je to skutečná smrt, ničí v člověku to, co v něm bylo 
špatné, nevykoupené, aby se mohl znovu narodit jako Boží syn, stát se novým 
stvořením - účastníkem Boží přirozenosti (srv. LG 40), jenž je povolán ke 
svatosti. Křtem je člověk posvěcen a zasvěcen Bohu, stává se jeho pravým 
ctitelem a adoptivním dítětem. Když 2. vatikánský koncil hovoří o křtu, zjevuje 
nám pravdy, jež překračují lidské myšlení a představy. Říká, že jsme přičleněni 
k ukřižovanému a oslavenému Kristu a že jsme k němu připodobněni. Říká, že 
člověk křtem dostává dar víry, a tak má účast na Kristově královském kněžství, 
stávaje se účastníkem jeho kněžského, prorockého a královského úřadu, je 
přičleněn - třebaže ještě ne v plnosti - k jeho mystickému tělu. 
 
Ponoření do Kristovy smrti a jeho zmrtvýchvstání 
Pro naši malou víru zůstává křest svátostí křesťany nedoceněnou. Je potřeba 
hluboké víry k pochopení slov sv. Pavla: „Jste přece už mrtví a váš život je s 
Kristem skrytý v Bohu" (Kol 3,3)- Pavlův výraz „jste mrtví" má tentýž obsah, 
jaký má apoštol na mysli v listě Římanům, když píše o významu svátosti křtu, 
jenž nás uvádí do Kristova života: „Copak nevíte, že my všichni, kteří jsmě byli 
křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti?" 
(Řím 6,3) To následkem jeho smrti vstupujeme křtem do nového života. Tato 
první svátost církve je počátkem naší „skrytosti s Kristem v Bohu". Křest je 
počátkem a pramenem víry. Křtem v nás začíná nadpřirozený život, jenž je 
životem víry, naděje a lásky. 
Od té chvíle jsme s Kristem mrtvi hříchu, morálnímu zlu, všemu, co není 
Kristovo. Je to skutečná smrt, musejí v nás totiž odumřít veškeré závislosti ke 
světu, k jakýmkoli hodnotám mimo Boha, abychom mohli vstoupit do nového 
života, započatého Kristovým zmrtvýchvstáním. 
V každém náboženském systému se objevuje fenomén dvojího narození. Člověk 
se rodí nejen ve fyzickém smyslu, ale rodí se také v duchovním smyslu. 
Narození v duchovním smyslu znamená jistou iniciaci. 



U některých mimokřesťanských náboženství byla iniciace rozpracována do 
neobyčejně dramatických forem, založených na symbolice smrti a znovuzrození. 
Dramatičnost těchto forem plyne z toho, že jejich symbolika využívá toho, co ve 
smrti děsí a co je v novém životě chápáno jako vznešené. Mnohé z těchto 
zdramatizovaných forem se odvolávají k tak silným symbolům a obrazům, jako 
je pohřbívání do země, prohazování hořícím kolem, pozření nějakou mytickou 
obludou či přímo pohřbívám s lidskými ostatky. Všechno to má iniciovanému 
způsobit psychický otřes a šok, který velmi silně působí na lidskou obrazo-
tvornost. V mimokřesťanských systémech je iniciace založena pouze na 
obrazotvornosti, poněvadž pouze ta na ní může přitahovat. 
V křesťanství se iniciace - chápaná jako narození k nadpřirozenému životu - 
uskutečňuje třemi svátostmi: křtem, biřmováním a eucharistií. Symbolika a 
svátostná znamení se v těchto svátostech odvolávají na víru a nikoli na 
obrazotvornost. Spojovat svátosti s obrazotvorností by bylo konec konců 
neúčelné, poněvadž to, co svátostná znamení označují, přesahuje veškeré lidské 
myšlení a veškerou obrazotvornost. 
Křtem je do lidské přirozenosti jakoby naroubován nový, nadpřirozený 
organismus. Na dosavadní život je naroubován život nový. Kdyby se nějakému 
vědci podařilo naroubovat živočišný život na něco, co předtím mělo pouze život 
vegetativní, např. na nějakou rostlinu, svět by to přijal s největším ohromením. 
Kdyby lidé zažili podobný experiment, byli by zděšeni, kdyby viděli, jak 
rostlina začíná vidět, slyšet, cítit, reagovat na hlas. Určitě by to bylo nazváno 
největším zázrakem lidského génia. A zatím naroubování, které se uskutečňuje 
svátostí křtu, nepředstavitelně převyšuje tuto fiktivní transplantaci nového druhu 
života. Podíváme-li se na svátostná znamení, na trochu vody, která se lije na 
hlavu nemluvněte nebo dospělého katechumena, na pomazání hlavy křižmem, 
předání svíce a bílého roucha, pak tato znamení nejsou s to nám ukázat onu 
skutečnost, k níž v tu chvíli dochází. Bez víry ji člověk nedokáže pochopit ani 
obsáhnout. Pouze živá víra nám dovoluje uvidět ve křtu Kristovo vykupitelské 
působení a přijmout je. 
Křest způsobuje, že tato absolutní novost života, kterou Kristus 
zmrtvýchvstáním započal v dějinách lidstva, se stává naším údělem. Touto 
novostí života je naše vysvobození z dědictví hříchu, z jeho „otroctví", a je 
posvěcením v pravdě. Je to poznání Božího povolání ke spojení s ním a k životu 
spolu s Kristem v Bohu. Tato novost v sobě obsahuje počátek všech lidských 
povolání. Nakonec totiž každé povolání, ať už je to povolání ke kněžství, k 
řeholnímu stavu či k otcovství nebo mateřství, směřuje k plné realizaci svátosti 
křtu. 
Umírám s Kristem, započaté ve křtu, nás činí účastnými na plodech jeho 
zmrtvýchvstání, podobně jako zrno, které padne do země a odumírá, aby 
přineslo nový život. Křtem se uskutečňuje základní zasvěcení lidské osoby Bohu 



do jeho vlastnictví. Tato konsekrace se může uskutečňovat díky milostem 
Kristova vykoupení a zároveň je naší odpovědí na ně. K milostem svátosti křtu 
se musíme ustavičně vracet, abychom svou věrností těmto neobyčejným a 
zvláštním milostem dosáhli, v určité míře, takového stavu čistoty duše, jaký nám 
byl dán v momentě křestní iniciace. Ponořením do smrti a zmrtvýchvstání 
Krista, jež se děje křtem, dosahujeme totiž určitého stavu neposkvrnění, který 
později často promarníme. Milosti křtu jsou nám darovány jednou provždy. My 
je však často promarníme tím, že podléháme zlu. Když však toužíme pokročit ve 
svatosti, můžeme díky různým stupňům očišťování dosáhnout znovu tohoto 
zvláštního stavu nevinnosti, který jsme předtím promarnili tím, že jsme byli 
nevěrní křestním milostem. Celá naše cesta ke svatosti není ničím jiným nežli 
dosahováním takového stavu duše, který získáváme v momentě křtu. 
Pokrok v duchovním životě spočívá ve stále silnější touze po uskutečnění 
křestních milostí, milostí, které nás připodobňují ke Kristu životem v duchu 
osmi blahoslavenství. „Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho," říká Kristus 
(Mt 16,25). Tato „ztráta života" začíná už ve svátosti křtu a má se uskutečňovat 
v celém našem životě. Máme ztrácet svůj život pro Krista a snažit se ho stále 
plněji následovat na své konkrétní životní cestě podle jeho vůle a jeho plánu s 
námi. Musíme být spolu s Kristem „pohřbeni", musíme tedy projít svou vlastní 
smrtí. Proto dokud tedy nezemřeme všemu, co nás odděluje od Boha, nemůže se 
uskutečnit naše „skrytost s Kristem v Bohu", naše svatost. Tím, že ztratíme svůj 
život pro Krista, odpovíme na výzvu, abychom se nalezli v tom, v němž je „celá 
plnost božství" (srv. Kol 2,9). 
Dar víry, přijatý ve svátosti křtu (srv. GE 2), má vést ke stálému růstu našeho 
oddání se Kristu. Křest před námi nestojí pouze jako něco dokonaného, ale 
rovněž jako určitý úkol a cíl. Podobně jako víra je pro nás křest úkolem, jenž 
bude plně realizován teprve ve chvíli našeho spojení s Kristem, až budeme moci 
opakovat se sv. Pavlem: „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus" (Gal 2,20). 
 
Přivtělení ke Kristovu Tělu 
Zásadním vykupitelským účinkem křtu je při vtělení pokřtěného do společenství 
církve. Ze křtu se rodící víra způsobuje, že člověk vystoupí z izolace vlastního 
„já" a vstoupí do společenství s Ježíšem a také s těmi, kteří jsou součástí jeho 
mystického Těla. Místem tvé víry se stává církev. Tvoje víra se stává částí víry 
církve, mimo niž by neměla šanci se rozvíjet. 
Podle vyjádření koncilu je Kristovo mystické Tělo budováno na svátostech 
křesťanské iniciace. Křtem jsme k němu připojeni a následně posilováni 
biřmováním a eucharistií. Avšak uvidět svou příslušnost k Ježíšovu mystickému 
Tělu a žít touto příslušností není možné bez živé víry. Lidé okolo novokřtěnce 
jsou velmi často jakoby slepí, dívají se, ale nechápou a nerozumějí. 
Neuvědomují si, že dochází k neobyčejné a pro nás nepředstavitelné události, 



více je zajímá chování dítěte, to, že pláče nebo že je klidné. Kdyby měli víru, 
byli by šokováni, protože by pochopili, jak veliká událost se děje ve chvíli, když 
se lije voda na hlavu křtěnce a jsou vyřčena slova: „Já tě křtím ve jménu Otce i 
Syna i Ducha svatého." Jen velmi živá víra ti umožňuje vidět za velmi 
jednoduchými svátostnými znameními onu nezachytitelnou skutečnost, která v 
tu chvíli nastává. Nedostatek víry může vést k magickému chápání účinnosti 
svátosti křtu, anebo k tomu, že je pochopen jen jako čistě vnější církevní úkon. 
Svou osobní víru, jejímž pramenem je křest, nemůžeš stavět a prohlubovat 
pouze soukromým dialogem s Ježíšem, neboť víra je také společenství s 
druhými a v tomto rozměru se má rodit a rozvíjet. Svátost křtu je velmi 
důležitou událostí pro celou farnost. Nejbližší společenství věncích musí svou 
modlitbou a postojem víry doprovázet toho, kdo přijímá tuto první svátost 
církve. Skrze tuto svátost totiž Bůh obdarovává obrovskými milostmi nejen 
nově pokřtěného, ale celé společenství, jež ho přijímá-toto společenství získává 
nového, zasvěceného člena. Je tedy důležité, abychom všichni přijímali tento 
velký Boží dar v duchu hluboké víry a vděčnosti. 
Svátostí křtu vstupuješ do společenství svatých. Kristova milost jako ohromná 
řeka života proniká všechny, kdo patří k jeho mystickému Tělu. Ve všech působí 
tentýž Duch svatý. Každý z nás dostává jeho milosti nejen pro sebe, ale i pro 
ostatní; šíří je slovem, myšlením, skutky lásky. Růst v milosti zesiluje skrze 
větší věrnost Bohu určitý náš vliv na druhé, který je jako nenápadné záření. 
Tento vliv nepůsobí pouze skrze mluvené či psané slovo nebo dobrý příklad, ale 
rovněž nezávisle na bezprostřední činnosti a fyzické blízkosti. Modlitba 
ostatních je i tvoje, říká Romano Guardini, podobně jako jejich činnost, jejich 
duchovní růst, čistota srdce. Přemýšlel jsi někdy nad společenstvím utrpení, nad 
tím, že milosti, které tryskají z trápení nějakého člověka, přecházejí na druhé? 
Jestliže se spojuješ s Kristovým utrpením a obětuješ své bolestné prožitky Bohu 
za ostatní, stávají se pro ně živou, dobročinnou, vykupitelskou silou. Přes 
všechny překážky a vzdálenosti přinášíš pomoc tam, kde nic jiného pomoci 
nemůže (srv. R. Guardini, Il senso deli a Chiesa). 
Žádný člověk není ostrov. Jako Kristovo mystické Tělo jsme svého druhu 
systémem spojených nádob. Každé tvoje dobro jako i každé zlo má svůj 
společenský rozměr, vyvolává určitý nadpřirozený tlak (dobra nebo zla) na 
ostatní. Modlitba, chápaná ve světle víry, je situována v rámci systému 
spojených nádob. Jako taková není nikdy osamocenou modlitbou. Jako úd 
mystického Těla, církve, svou modlitbou tento organismus buď obohacuješ, 
nebo ochuzuješ. Toto určuje eklesiální rozměr modlitby a vymezuje tvou 
odpovědnost za církev, za ostatní. Nejedná se zde o bezmyšlenkovitě odříkávané 
modlitby, ale o modlitbu autentickou, která jako způsob realizace víry dosahuje 
až k samotnému Bohu. Aby modlitba působila na druhé, nemusí být zřejmě, 
jmenovitě přímluvná. Roste-li v tobě víra, naděje a láska - a tím v tobě sílí život 
modlitby, stačí to k tomu, aby církev, ostatní, celé Ježíšovo mystické Tělo 



mohlo pocítit dobročinný, spasitelný vliv tvých modliteb. 
V rámci takto chápaného Kristova mystického těla existují vzájemné vazby 
různého stupně blízkosti a hloubky. Fyzikální obraz spojených nádob nám může 
přiblížit tajemství vzájemných svazků v rámci Kristova mystického těla. 
Příkladem spojených nádob může být rodina jako domácí církev. Když chce 
Bůh působit na určitou skupinu lidí, obvykle používá mimořádným způsobem 
jednoho z nich, aby ostatní jeho prostřednictvím mohl obdařit milostmi. 
Předpokládejme, že v určitém systému spojených nádob, jímž je např. čtyřčlenná 
rodina, jsou tři lidé životu milosti nepřístupní. Jsou jako hermeticky uzavřené 
zkumavky. Jestliže se třeba jen jeden z nich zkouší obrátit k Bohu, stává se pro 
zbývající lidi, kteří jsou mu blízcí, řečištěm milosti. Má dvě možnosti, jak na ně 
působit. Může se pokusit odstranit zátky shora, jako se odstraňuje korek 
vývrtkou. 
Pokud je však ona zátka živou tkání lidské osobnosti, pak bude tento způsob 
vždy spojen s utrpením, s bolestným a ničivým zraněním a s násilným 
omezením osobní svobody. Toto Bůh nechce. Má rád, když se člověk rozhoduje 
svobodně a usiluje o plnější víru a lásku. Použijeme-li nadále obrazu spojených 
nádob, lze říci, že Bůh dává přednost tomu, aby byly zátky vytlačeny zezdola, 
tlakem milosti ve tvé zkumavce. Dříve než budeš obracet druhé, snaž se napřed 
obrátit sebe sama. Důležitá je velikost tvé víry, tvá věrnost Kristu. Jan Pavel II. 
řekl: „Není důležité, co děláš, důležité je, kdo jsi." Čím více v tobě bude dobra, 
čím věrněji budeš následovat milost, tím bude tvé působení na ostatní účinnější. 
Jestliže tedy chce žena obrátit manžela, který se třeba opíjí, musí začít od sebe. 
Nejprve se musí obrátit ona. Pod tlakem dobra, které v ní sílí, může být obrácen 
i její muž. 
To se může uskutečnit, jen poroste-li žena v milosti a upevní své obrácení. 
Reformu světa, přeměnu druhých musíme začínat od sebe. Musí v tobě růst 
Kristův život v takové míře, aby tvé přijetí milostí a dobra způsobilo obrácení 
ostatních. Může se však stát, že i tento způsob konverze bude neúčinný, že bude 
vyžadovat stále větší „tlak" milosti ve tvé „zkumavce". Tak může Bůh od tebe 
vyžadovat intenzivnější vnitřní život a dokonce úplné sebedarování, radikální 
snahu o svatost. To jsou následky tvé příslušnosti ke Kristovu mystickému Tělu, 
následky oné neobyčejné pravdy, že jsi se křtem stal údem Kristova mystického 
Těla. 
G. K. Chesterton píše, že v dějinách církve křesťanská víra prošla nejméně 
pětkrát svou zdánlivou smrtí (srv. The Everlasting Man). Jedním z těchto 
dramatických období „umírání církve" byla doba sv. Františka zAssisi. O 
neobyčejně ponurém obrazu církve 12. století svědčí mj. četné buly papeže 
Inocence III., pranýřující nejpohoršivější zlořády: lichvu, úplatnost, obžerství, 
opilství, prostopášnost. Na pozadí tak velkého úpadku mravů vzniklo v Evropě 
mnoho fanatických a agresivních herezí, které málem zničily křesťanství. Další 



ranou byli pro církev putující kazatelé, neustále kritizující klérus, často 
opanovaný touhou po bohatství. Ukazovali na kněze jako na živoucí protiklady 
evangelní chudoby. 
František nikdy nic nekritizoval. Uvažoval totiž tak, že jestliže je zlo všude 
kolem, má se obrátit nejdříve on, nikoli druzí. Je-li tak častý přepych a 
nevázanost, to pak on musí být důsledně chudý a nezkažený, protože za to může 
on. Světci se od zakladatelů hereze liší tím, že tito chtějí obracet druhé, nikoli 
sebe, zatímco svatí zaměřují ostří veškeré kritiky proti sobě - snaží se sami 
obrátit, aby svět byl lepší. 
Čím víc kolem sebe František viděl zkaženosti a skandálů, tím více toužil 
připodobnit se čistému, pokornému a chudému Kristu. Je to jeho, Františkova 
vina, že svět je takový špatný, a proto se on, František, musí obrátit - dějiny mu 
daly za pravdu. Když se totiž František obrátil, když se stal pro Pána tak 
„průzračným", že se v něm mohla zrcadlit Kristova tvář, začala Evropa 
povstávat ze svého pádu. Splnil se sen papeže Inocence III., ve kterém viděl, jak 
postava podobná Františkovi podpírá chvějící se zdi lateránské baziliky, nazvané 
„matkou a hlavou všech kostelů" (symbol celé církve), a jak ji zachránila. 
Silou Františkovy svatosti Kristus zvedal svou církev ze „smrti" víry. Svět byl 
obohacen jeho svatostí ani ne tak poznáním člověka, který aktualizoval 
evangelního ducha mimořádným a hrdinským způsobem, jako spíš 
prostřednictvím systému spojených nádob - vždyť jeho svatost působila na lidi, s 
nimiž se nikdy nesetkal. Světlo víry ti dovoluje vidět, že díky křtu náležíš ke 
Kristovu Tělu, že jsi byl zapojen do systému spojených nádob tohoto Těla, které 
tolik potřebuje obrácené a svaté lidi. Tolik potřebuje tvé obrácení, tvou svatost. 
Díky světlu víry poznáváš, že reformování druhých je třeba vždycky začít od 
sebe. 
Každé tvůj dobrý skutek působí na ostatní, tvoje věrnost je silou pro ty, které 
miluješ, tvé sv. přijímání neposiluje jen tebe, ale je pokrmem pro tvého manžela 
či manželku, děti, bratry, přátele, farnost, církev, pro svět. Začni tedy od sebe, 
svou otevřeností Kristu. Bůh chce, aby ses posvětil a aby se prostřednictvím 
toho posvěcovalo i tvoje prostředí, tvoji blízcí, církev, svět. 
 
Kněžství věřících 
Všeobecné kněžství věřících, které plyne ze křtu, je plně vyjádřeno v 
eucharistické oběti. Když kněz slaví mši svatou, nereprezentuje pouze Krista - 
kněze, ale i věřící, kteří spolu s ním a jeho prostřednictvím přinášejí Kristovu 
oběť a obětují Bohu i sebe samy. Jasně o tom hovoří II. vatikánský koncil: ve 
křtu uděluje Kristus věřícím „také podíl na svém kněžském úřadu" (LG 34), aby 
podávali „Bohu božský obětní dar a s ním i sebe samy" (LG 11). „Pokřtění jsou 
svým znovuzrozením a pomazáním od Ducha svatého posvěceni na duchovní 



chrám a na svaté kněžstvo, aby každým skutkem jako křesťané přinášeli 
duchovní oběti" (LG 10). Zejména ve mši svaté se pokřtěný připodobňuje Ježíši 
Kristu, neboť není jenom tím, kdo spoluobětuje, ale zároveň se sám stává 
obětním darem. 
Všeobecné kněžství věřících je spojeno s nutností odevzdat Bohu všechno, s 
povoláním ke svatosti. Tvá mše, „sloužená" v rámci všeobecného kněžství 
věncích, je dobrá tehdy, když se skutečně dáváš Kristu až do krajnosti a skrze 
něho se plně obětuješ Otci; když nechceš nic pro sebe a souhlasíš s tím, že bude 
obnažen podobně jako Kristus. Bůh, žárlivý na tvou lásku, prahne po tomto 
úplném daru. Všeobecné kněžství věřících tě má vést k ještě příkladnějšímu 
naroubování na Krista. Musíš být jako Kristus dokonalým darem pro Boha Otce, 
nevyhrazovat si nic pro sebe, protože jedině tehdy se Bůh bude moci plně 
odevzdat tobě a naplnit tě svou přítomností. 
Tato vzrůstající přítomnost Krista v tobě má být předávána ostatním. Křtem jsi 
byl povolán ke contemplata aliis tradere, předávat druhým to, o čem jsi 
rozjímal. Silou křtu se totiž stáváš členem Kristova prorockého úřadu. Jsi 
tedy povolán k apoštolským a evangelizačním funkcím. Svatý Petr spojuje 
kněžství věřících s povinností apoštolátu a evangelizace: Jste „královské 
kněžstvo", abyste rozhlašovali lásku Toho, který vás povolal ze tmy ke svému 
podivuhodnému světlu (srv. l Petr 2,9). 
Svatý otec řekl v homilii 29. ledna 1979 v Mexiku: „Všichni věřící jsou mocí 
svátosti křtu a biřmování povinni veřejně vyznávat víru, kterou dostali od Boha 
prostřednictvím církve. Musí ji šířit a chránit jako skuteční Kristovi svědci, 
poněvadž jsou povoláni k evangelizaci - základní povinnosti všech členů Božího 
lidu." Musíš však mít na paměti, že účinnost tvého apoštolského působení bude 
vyplývat z hlubokého duchovního života, ze života modlitby a naprostého 
odevzdání sebe sama Kristu-knězi podle vzoru P. Marie, jejíž panenská a 
naprostá odevzdanost Bohu se stala pramenem jejího duchovního mateřství duší. 
Křest, jenž tě rodí k víře, i tebe povolává k takovému mateřství. 



KAPITOLA II. 
Biřmování 
 
 
Svátost biřmování je úzce spojena s křtem a eucharistií, poněvadž je tak jako 
ony svátostí křesťanské iniciace. Jestliže křest přivtěluje pokřtěného do církve, 
pak biřmování uskutečňuje další, dokonalejší spojení s Kristovým Tělem. 
Svátost biřmování umocňuje dynamiku křestních milostí, obdaruje zvláštní silou 
Ducha svatého, a tak zavazuje k tomu šířit a bránit víru slovem i skutkem jako 
opravdoví Kristovi svědkové (srv. LG 11). Biřmování je spolu se křtem a s 
eucharistií svátostí, která podmiňuje proces připodobnění věřícího člověka 
Kristu. 
Ve svátosti biřmování člověk dostává letniční milost -plnost Ducha svatého. 
Církev v liturgických textech porovnává milosti této svátosti s oněmi 
mimořádnými milostmi, na nichž měli účast apoštolova o Letnicích. Při 
biřmování na pokřtěné slavnostně „sestupuje" Duch svatý, jenž touží dovést ke 
zralosti to, co bylo jednou provždy započato ve svátosti křtu. Zvláštním plodem 
této svátosti je dar zralé víry, udělovaný nám Duchem svatým skrze milost 
obnaženosti, toho, že jsme byli zbaveni všech opor, zcela ožebračeni. 
 
Plnost víry vyžaduje naši obnaženost 
Naše víra se prohlubuje, zatímco jsme zbavováni vlastních „bezpečnostních 
systémů", toho, co v nás rodí pocit 
síly, moci, významnosti. Toto obnažování v nás uvolňuje místo pro víru, která 
vyžaduj e pokoru. Když nás Bůh zbavuj e naší vlastní moci a sil, přivádí nás k 
sobě blíž, staví nás do pravdy a způsobuje, že ho potřebujeme více - a to je 
mimořádná milost. 
Svatý Jan od Kříže říká, že Bůh duši nejvíc miluje, když ji obnažuje, neboť 
člověk pak může dojít k plnosti víry. Když nemáš oporu v žádném 
„bezpečnostním systému", pak tě Bůh může přitahovat k tomu, abys spoléhal jen 
na něj -jedinou skálu své spásy. Milost obnaženosti je zvláštní dar Ducha 
svatého, který člověka ochuzuje ještě dříve, než sám sestoupí. My často plně 
nechápeme působení Ducha svatého. Víme, že je Přímluvce a Utěšitel, Láska 
Otce a Syna, ale často zapomínáme, že to on je hlavním tvůrcem naší svatosti. Je 
tedy tím, který uskutečňuje celý proces, nezbytný na naší cestě za jednotou s 
Bohem, proces, jenž zahrnuje jak prvky přitažlivé, tak i očišťující, tedy prvky 
našeho obnažování. Právě Duch svatý nás obnažuje, to on nás činí chudými. Je - 
jak vyznáváme v svatodušní sekvenci (Veni, Sancte Spiritus, Inocenc III.) - 
Otcem nebohých (chudých), proto rozdává dary chudým. 



Obdarovává nás Duch svatý proto, aby nás obohatil? To by přece nemělo smysl, 
neboť být bohatý v duchu je v evangeliu vždycky prokletím. Jeho darem je naše 
obnažení aještě větší chudoba, abychom byli otevřenější jeho moci a lásce. 
Teprve pak se on sám stane darem pro nás, protože bude moci sestoupit do této 
prázdnoty naší obnaženosti a naplnit ji svou nekonečnou mocí a láskou. 
Zvlášť důležitým druhem obnažení, skrze něž nás Duch svatý připravuje na své 
„sestoupení", je to, že nás zbavuje falešného obrazu nás samých a osvobozuje 
nás od předstírám. Sv. Jan nám ve svém evangeliu předává Kristův příslib, že až 
přijde Utěšitel - Duch svatý, usvědčí svět z hříchu (srv. Jan 16,8). Tedy jednou z 
funkcí Ducha svatého, který na nás sestupuj e ve svátosti biřmování, je usvědčit 
nás z hříchu, čili obdařit nás milostí pokory. To je základní milost Ducha 
svatého. Díky ní poznáváme, kdo doopravdy jsme, přesvědčujeme se, že jsme 
hříšníci, lidé malé víry. 
Pokud jsi si sebou jist, pokud jsi dosud neobjevil svou hříšnost a ve všem si víš 
sám rady, pak vlastně nepotřebuješ Ducha svatého. Sebejistý postoj a nedostatek 
pokory před ním uzavírají dveře tvého srdce. Pokud se necítíš být hříšníkem, 
nebudeš toužit po spasitelném působení Ducha svatého ve svém životě, a pak 
neobdržíš milosti svátostného biřmování. Pokora a víra, tyto základní dary 
Ducha svatého, nás více otevírají pro sestoupení Ducha a přijetí jeho samotného 
jako daru. 
 
Plodnost svátosti biřmování 
Svátostné milosti nepůsobí automaticky. Biřmování nezastírá charakterové vady, 
neodstraňuje nedostatky spojené s temperamentem a nenahrazuje tvoje osobní 
úsilí. Po jeho přijetí můžeš zůstat nadále ničemným, bázlivým, vlažným ve víře, 
otrokem lidských ohledů. Moc Ducha svatého, udělovaná ve svátosti biřmování, 
je ti nejprve pouze nabízena, abys ji vírou mohl svobodně přijmout. Můžeš 
odmítnout přijetí této milosti, můžeš ji podcenit. Duch svatý k člověku přichází 
velmi jemně, nevnucuje se, přichází v tichosti srdce, které na jeho seslání čeká. 
Přijde, jen když ho budeš očekávat, až se toužebně zaposloucháš do každého 
jeho slova a zatoužíš po jeho působení ve svém životě. Duch svatý přijde, až se 
ve tvém srdci zrodí jasná touha po jeho přítomnosti. 
Cesta ke zralé víře není pravidelný pohyb po přímé linii. Je obvykle 
poznamenána četnými vzlety a pády. Abys došel ke zralé víře, budeš muset 
nejednou zakusit chyby své nezralosti. Nejdřív se musíš stát pokorným, teprve 
pak v tobě bude moci růst víra. Růst v pokoře, růst v pravdě, ti umožní se stále 
dokonaleji otvírat milostem biřmování a růst v nich. 
Až přijmeš biřmování, můžeš např. zjistit, že něco ve tvém náboženském životě 
skončilo, že už máš určitou etapu za sebou, ale on je to ve skutečnosti začátek 
tvé cesty k plnosti života z víry. Biřmování je svátost, která vyžaduje tvoji 



spolupráci. Započala ve tvém životě něco mimořádně důležitého, započala nový 
proces tvé spolupráce s Duchem svatým, který je nablízku a čeká, dokud se tvé 
srdce plně neotevře, aby ho přijalo s hlubší a dokonalejší pokorou a vírou. 
Před přijetím svátosti biřmování, ve chvíli obnovy křestního slibu, se tě církev 
ptá: „Věříš v Ducha svatého, Pána a dárce života, kterého máš dnes přijmout ve 
svátosti biřmování, jako ho přijali apoštolově v den Letnic?" Abys dnes ještě 
jednou odpověděl na tuto otázku, musíš v pravdě stanout před Bohem. Když se 
díváš na svůj život v duchu pokory, která znamená zůstávat v pravdě, nemusíš 
zpochybnit svou víru? Jak málo víry v tobě musí být, když nežiješ z milostí křtu 
a biřmování. Vždyť jsi přijal plnost daru Ducha svatého, a co se v tvém životě 
změnilo? Ve chvíli křtu - pokud jsi přijímal tuto svátost jako dítě - jsi si nebyl 
vědom veliké změny, která v tobě nastala, toho, že to bylo tvé nové narození. 
Křestní slib tehdy skládali tvým jménem rodiče a kmotr. Později, při biřmování 
jsi tento slib obnovil... Udělal jsi to s jistotou? Vyslovoval jsi ho s plným 
vědomím toho, že si volíš Krista, že mu chceš plně náležet? Snaž se vytrvat v 
pravdě a často se sám sebe ptej: Co jsem udělal s dary Ducha svatého? Co jsem 
udělal se samotným Duchem svatým, jehož jsem dostal jako nevýslovný dar? 
Z platnosti svátosti automaticky nevyplývá její plodnost pro přijímajícího. 
Svátost může být platná, ale přesto člověk nemusí přijmout milosti s ní spojené, 
ba co hůř, může se provinit nehodným přijetím svátosti. Když sv. Pavel hovoří o 
eucharistii, varuje: „Kdo by tedy jedl chléb Páně nebo pil kalich Páně nehodně, 
proviní se proti tělu a krvi Páně" (l Koř 11,27). Svátosti udělují milost jen těm, 
kteří jim neodporují. Duch svatý potřebuje tvou otevřenost, tvou vnitřní 
dispozici. Stojí u dveří a klepe, avšak nevstoupí nepozván. Ve své nekonečné 
lásce a důvěře nechal klíče tobě, abys mu dovolil vstoupit. Můžeš se před ním 
tedy uzavřít, ale můžeš mu také vírou a pokorou otevřít dveře svého srdce 
dokořán. 
Svátost biřmování, přijatá ve smrtelném hříchu nebo bez víry, je platná, ale 
neplodná. Když se však v člověku začne rozvíjet náležitá dispozice, může ji 
oživit. Ve svátosti biřmování na tebe sestoupil Duch svatý. Pokud jsi tuto svátost 
přijal s malou vírou a neuvědomil si tuto mimořádnou událost, pak to můžeš 
napravit nyní, skrze růst tvé vnitřní dispozice. Svátostné milosti se v tobě mají 
oživovat a růst po celý život - dokud nedosáhneš plného spojem s Ježíšem v 
Duchu svatém. 
 
Dar Ducha apoštolům 
Během poslední večeře řekl Ježíš apoštolům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného 
říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do 
celé pravdy" (Jan 16,12-13). V předvečer Kristovy smrti nebyli ještě apoštolově 
schopni přijmout veškeré jeho učení, poněvadž 



na ně ještě nesestoupil Duch svatý. Proč jim nebyl seslán hned, hned na začátku, 
když potkali Ježíše a šli za ním? Vždyť kdyby se to stalo, byli by jeho učení 
pochopili hned. Takto však rozuměli jenom máločemu z toho, co jim Ježíš říkal. 
Jenže Duch svatý na ně dříve sestoupit nemohl, protože v sobě neměli 
nezbytnou dispozici, nebyli ještě obnaženi a ožebračeni, neměli opravdovou 
pokoru ani autentickou víru - víru, při níž by zůstali bezmocní a všechno čekali 
od Boha. 
Věřící člověk musí být zbaven „bezpečnostního systému". V životě apoštoluje to 
vidět velmi jasně. Proces obnažování vede buď ke vzpouře a odpadu od Boha, 
anebo k větší dynamice víry a k důvěřivějšímu odevzdání se Bohu. Bohatý 
mladý muž, jenž se s takovou horlivostí ptal Ježíše, co má dělat, aby dosáhl 
věčného života, nakonec za ním odmítl jít. 
Nechtěl všeho nechat; nechtěl dopustit své obnažení. Proto na jeho adresu 
Kristus řekne: „Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího 
království" (Mk 10,25). Následoval úžas apoštolů a Petrova reakce: Pane, a co 
bude s námi, kteří „jsme opustili všechno a šli jsme za tebou"? (Mk 10,28). 
V Petrově duši se mohl zrodit určitý pocit nadřazenosti a uspokojení. Mohl si 
říci: ten muž nešel za Pánem, ale my jsme skutečně opustili všechno. To nelze 
popřít. Petr opravdu opustil rodinu a svou práci. Stejně jako Jan a Jakub. Víme z 
evangelia, že opustili svého otce Zebedea, který měl určitě nějaký rybářský 
podnik, protože zaměstnával nádeníky, a pravděpodobně to byl bohatý člověk. 
Oni také opustili rodinu, práci, zajištění; opustili všechno a šli za Ježíšem. Ale 
jak to obvykle bývá, člověk je v jednu chvíli připraven vzdát se všeho pro Boha, 
ale potom, stejně lehce, je hotov zase všechno vymáhat. 
Apoštolově, na příklad Jan a Jakub, kteří se vzdali všeho pro Ježíše, jsou později 
velmi sebejistí. Mají jasnou vizi izraelského království v tomto čase a chtěli by v 
tomto království udělat kariéru. Co víc, zdá se, že trochu žárlili na Petra, protože 
se od ostatních lišil. Jejich matka, určitě ne bez jejich vědomí, prosí, aby zasedli 
po Kristově pravici a levici. 
Takto tedy může člověk všechno opustit, aby to později vymáhal zpět. Ve své 
touze si přece tito apoštolově dělali nárok na první místa v Ježíšově království. 
Jsou v duchu pravými farizeji, ačkoli jimi nejsou svou formální příslušností. 
Abychom viděli jasněji jejich farizejství, připomeňme si tu situaci, kdy chtěl 
Ježíš cestou do Jeruzaléma projít jedním samařským městečkem, ale jeho 
obyvatelé ho nepřijali kvůli svému odporu k Židům. Tehdy řekli Jakub a Jan, 
nazývaní „synové hromu": „Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby je 
zahubil?" (Lk 9,54) To je pro farizejství charakteristické; oni - ti lepší - vyžadují 
trest pro ty horší. 
Můžeš všechno opustit, následovat Pána, ale později se považovat za většího a 
lepšího než ostatní a tímto přijmout jed farizejství. To se také stalo s apoštoly. 
Vidíme však, že dokud jsou tak farizejští, dokud si činí takové nároky, nemůže 



na ně sestoupit Duch svatý. Ale vždyť by to bylo to nejjednodušší, kdyby už na 
samém počátku Duch Utěšitel, ten, který posvěcuje a vyrovnává stezky v 
lidských duších, ten, jenž je světlem, sestoupil a vysvětlil celé Ježíšovo učení. 
Duch svatý však nesestoupí na člověka bohatého duchem, o kterém Ježíš říká: 
„běda vám, boháči" (Lk 6,24). Nemůže sestoupit na člověka, který si je sebou 
jist, který je bohatý duchem, neboť takový člověk není otevřen působnosti 
Ducha, působnosti Otce chudých. 
V životě apoštolů jsou jasně vidět etapy jejich přibližování Bohu. Nejprve 
nastalo v jejich životě takové galilejské jaro, radostné a plné snů. Teprve později 
se začaly na obzoru objevovat černé mraky. Docházelo ke konfliktům s farizeji, 
přišla obava a strach z nich - první známky očišťování a první zkoušky víry v 
jejich životě. Tehdy Tomáš, svědek nedávných pokusů ukamenovat a zajmout 
Ježíše, řekne se zřetelnou rezignací, skoro v zoufalství: „Pojďme i my, ať 
zemřeme s ním" (Jan 11,16). To už nejsou ti triumfující apoštolové galilejského 
jara. Nyní se začínají bát, protože dochází ke konfrontaci s elitou národa, s mocí, 
kterou v tehdejší době reprezentovali farizeové a saduceové. 
K úplnému obnažení a ryzí zkoušce víry dojde ve chvíli Kristova umučení. 
Velký pátek, onen den Ježíšova utrpení, v němž se uskutečňuje vykoupení světa, 
je pro apoštoly úplná noc očištění. Tehdy se jim všechno zhroutilo, všechno 
padlo. Království není, Ježíš byl poražen, žádná perspektiva do budoucna, není 
na co čekat, zůstala jen beznaděj. Jan, stojící pod křížem, určitě také nebyl 
osvobozen od pocitu zoufalství, třebaže evangelium se o tom přímo nezmiňuje. 
Tehdy musel být i on úplně zdrcen. Kdosi řekl: Pokud jsi neprošel zkouškou 
zoufalství, nevíš vlastně nic. Apoštolově na Velký pátek takovou zkouškou 
prošli. Oni, farizeové v duchu, byli v tu chvíli úplně ožebračeni. Po 
zmrtvýchvstání byla tato noc očištění prosvětlena září zjevujícího se 
Vzkříšeného. Apoštolové viděli, že žije, že je mezi nimi. Ale byla to už odlišná 
přítomnost, která nedávala pocit úplné jistoty nebo stability. Byla spojena s 
novým lidstvím vzkříšeného Krista. Toto se od jeho dřívějšího lidství liší, je 
oslavené a neomezené zemí. Kristovo vzkříšené tělo prostupuje zamčenými 
dveřmi, takže apoštolové mají občas pochybnosti, zda je to opravdu jejich Mistr. 
To ještě není konec jejich zkoušky, jejich noci očišťování. Těch deset dní od 
nanebevstoupení do seslání Ducha svatého, to byla pro apoštoly také zkouška 
víry a další ožebračení. Bylo jim s konečnou platností vzato Ježíšovo lidství, 
jejich hlavní opora (srv. R. Garrigou-Lagrange, Les trois áges de la vie 
intérieure, sv. II.). Teď už se nemají na co spoléhat. Mladá církev, která se rodí 
ve večeřadle a setrvává na modlitbě, je naprosto ožebračena. 
Teologie duchovního života říká, že během druhé noci, noci ducha, noci 
nejtěžší, se zjevuje Maria, která tuto noc svou přítomností prosvětluje. .Tak 
tomu bylo i ve večeřadle. Apoštolové nebyli sami - byla s nimi ona, Maria, která 
se nikdy nepoddala zoufalství a jejíž víra nebyla nikdy otřesena. Byla s nimi 



jako vzor víry a vytrvalosti v modlitbě, vzor čekání na Ducha svatého. 
Apoštolové, zcela chudí, kteří už neměli nic, žádné viditelné znamení Ježíšova 
lidství, čekali spolu s ní. A tehdy na ně, takto obnažené a ponechané úplné 
prázdnotě, sestoupil Duch svatý, o němž říká liturgie, že je Otcem chudých. 
Tehdy na ně sestoupila jeho moc. Teprve takto posíleni byli posláni, aby 
dobývali svět pro Krista. 
 
Milovat církev 
Biřmováním jsi ještě úžeji spojen s církví. Když přijímáš tuto svátost, navazuješ 
úzký duchovní svazek s biskupem, jenž ti ji uděluje a který má jako udělovatel 
svátosti biřmování účast v nadpřirozeném mateřství církve. Tím, že se biskup 
pro tebe stává zvláštním řečištěm milosti a darů Ducha svatého, „rodí tě" k 
plnosti křesťanského života. Liturgické texty hovoří o duchovním znamení, jež 
je vtisknuto do duše biřmovance a které vyjadřuje úzké a dokonalé spojení s 
Kristem a s církví. Vstup biřmovance do duchovního svazku s biskupem 
zavazuje k lásce k církvi. Máš milovat církev tak jako Kristus, který „vydal sám 
sebe za ni" (Ef 5,25). Milovat jako Kristus znamená obětovat za ni svůj život. 
Církev je naší matkou. V důsledku všeobecné sekularizace nám chybí 
nadpřirozené chápání církve. Ve vyznání víry říkáme: „Věřím v... všeobecnou 
církev". Toto vyznání odpovídá uvedenému postoji: s důvěrou se odevzdávám 
církvi, jako bych se odevzdával samotnému Kristu. Svěřuješ-li se totiž církvi, 
svěřuješ se Kristu. Vydáváš-li se církvi, vydáváš se Kristu, protože církev je 
jeho mystické Tělo. 
Henri Daniel-Rops v knize pod názvem „Nokturna" píše o jisté mozaice ze 4. 
století po Kristu, která je v muzeu Bardo v Tunisu a na niž žádný křesťan 
nemůže hledět bez pohnutí. Neuměle zobrazuje vestibul a sloupořadí baziliky. Je 
vyložena starodávnými kameny a podobá se obrazcům rytým na stěny. Dole 
jsou vepsána dvě slova, která z mozaiky činí významný symbol: Ecclesia Mater 
- matka církev. 
Čtvrté století bylo dobou velkých bojů, dobou obracení pohanů a pronásledování 
křesťanů císařem Julianem Apostatou. Tehdy nebylo snadné ani bezpečné 
vyznávat Krista. V celém císařství rostl neklid, šířila se politická anarchie a 
náboženský zmatek. V atmosféře stálého ohrožení a nebezpečí, kdy ještě 
nezmizela z písku amfiteátrů mučednická krev, někdo vyryl - nepochybně v 
atmosféře konejšivé modlitby- dvě uklidňující slova: matka církev. 
Je třeba mnoho obrazotvornosti, pokračuje Daniel-Rops, abychom pochopili tato 
slova stejně, jak jim rozuměl tento náš vzdálený bratr v Kristu, když je vyrýval 
kamínkem na vlhký cement? Svět, který ho obklopoval, byl nejistý a jeho osud 
zůstával skrytý ve tmách. Existovalo však místo, 
v němž i nebezpečí mělo smysl a kde bylo vše podřízeno veliké naději. Místo, 



kde lidské bratrství vítězilo nad třídními či rasovými rozdíly, kde láska byla 
silnější než smrt. Tímto výsadním místem, jehož sloupy a zdi baziliky byly 
pouze viditelným obrazem, tímto místem, o němž řekl apoštol, že bude na věky 
domem živého Boha, byla církev, naše matka - Ecclesia Mater. Minulo mnoho 
století a mnoho epoch, ale církev pro nás zůstává stále tou, jíž byla pro věřící 
onoho hrdinského věku - zůstává matkou. 
Slova syn církve, jimiž se definuje křesťan, vyjadřují odlišnou příslušnost, než 
bývá členství v lidských stranách a spolcích, než jakou znamená ztotožnění s 
různými filosofiemi či jejich systémy. Což není jméno otec („papá" = otec = 
papež), jež dáváme tomu, který v našich očích symbolizuje a zosobňuje církev, 
ozvěnou těch samých pout a naprosté důvěry, kterou vyjadřoval onen africký 
nápis, starý více než šestnáct set let: matka církev? Její role se stává patrnější v 
hodinách nepokoje a ohrožení. Říkalo se, že církev umírá, že byla spolu se 
zbytky minulosti odhozena do smetí. Ale ona stále trvá, jako město položené na 
hoře, viditelné všem. Když ve chvílích ohrožení voláme o pomoc, církev, naše 
matka, je vždy blízko - nekonečně trpělivá a milosrdná, vždy s radostí přijímá 
marnotratného syna, vždy otevírá svou náruč každé zbloudilé ovci. 
Církev věří, že v žádném lidském srdci není tak velká zrada, aby nemohla být 
odpuštěna. Proto s nevýslovným žalem hledí na ty, kteří ji zapírají, a tiše říká: to 
nevadí, že jste mě opustili, protože já jsem byla vždycky blízko vás. Dnes církev 
také z hloubi svého mateřského srdce poskytuje lidem 20. století stejnou 
podporu, jaké se dostávalo těm ze století čtvrtého. Za velkých historických 
bouří, ve světě tak často ohrožovaném barbarskými kmeny, ve světě, jenž už 
neví, jaký je smysl lidského života, ve světě pochybujícím o všem i o sobě, 
jediná církev dělá dojem, že dobře ví, kam jde. Nezávisle na tom, že se jí 
připisuje touha po důležitosti ve společenském či politickém životě, nerušené 
zjevuje pravdu. Ve světě souženém násilím-usuzuje Henri Daniel-Rops -, kde to 
vypadá, že člověka fascinuje pouze fatalismus jeho vůle ničit, opakuje církev 
prostou a tolik potřebnou nauku, školu lásky, jakou sama dostala na svazích 
Galileje a již na Kalvárii zpečetila Krev Boha, totiž že je to stále Ecclesia Mater. 
Biřmováním jsi byl velmi úzce spojen s církví. Miluješ ji, posílen milostmi 
biřmování tak, jako ji miloval Kristus? Zajímáš se o její život, říkáš „má 
církev"? Tvá touha po spojení s Ježíšem způsobí, že se budeš stále víc cítit 
synem církve. Při jeho hledání Ježíše plně nalezneš v jeho mystickém Těle; 
budeš-li ho milovat, začneš milovat církev, kterou on miloval až do krajnosti, 
tak, že za ni položil svůj život. 
 
Závazek apoštolátu 
Láska ke Kristu, která se prohlubuje díky víře, rodí touhu být svědkem 
Kristovým. I tvé povolání ke svatosti a tvá láska k církvi jsou úzce spojeny s 
povoláním k apoštolskému působení. Když Jan Pavel II. připomíná povinnost 



křesťanů vydávat svědectví o Kristu, říká: „Jen hluboká láska k církvi může 
udržovat horlivost ve vydávání svědectví. Věrnost Kristu nemůže být oddělena 
od věrnosti církvi." 
Koncil zdůrazňuje, že křesťany, „křtem včleněné do tajemného Těla Kristova a 
biřmováním utvrzené silou Ducha svatého, sám Pán pověřuje apoštolátem. [...] 
Apoštolát se uskutečňuje ve víře, naději a v lásce, jež rozlévá Duch svatý 
do všech členů církve. Co více, příkaz lásky, největší Pánovo přikázání, pobízí 
všechny křesťany, aby se přičiňovali o Boží slávu skrze příchod jeho království 
a také o věčný život všech lidí" (AA 3). Tedy všechno, co děláš, musí sloužit 
budování a šíření Božího království. 
Dostal jsi poklad a mimořádný dar, který si nemůžeš podržet pouze pro sebe. To 
by bylo, jako bys poklad zakopal. Ty máš tento velmi cenný poklad předávat 
ostatním, máš jej s nimi sdílet. Měl bys svědčit o tom, čím jsi byl obdarován, co 
jsi objevil, co miluješ a co v tobě vykonal Duch svatý. Čím budeš poddajnější 
vůči Duchu svatému, tím víc bude on v tobě vytvářet Kristův obraz, tím víc 
bude ve tvém srdci prohlubovat lásku k církvi a tak způsobí, že budeš věrný 
svému povolání k apoštolátu. 
Jan Pavel II. se kdysi tázal Francie: „Jsi věrná své křestní milosti?" Tuto otázku 
klade i tobě: Jsi věrný své křestní milosti? Jsi věrný milosti biřmování? Roste v 
tobě pocit odpovědnosti za tvářnost a život tvé církve, tvé diecéze, farnosti? 
Biřmovací obřady navazují na konkrétní formy vydávání svědectví Kristu, které 
musí vždy plynout z víry a lásky. Měl bys svědčit o tom, který za tebe zemřel a 
vstal z mrtvých. Zemřel a byl vzkříšen také za ty, mezi kterými o něm svědčíš. 
Tento tvůj apoštolát má být službou ostatním, posilovanou Duchem svatým. Měl 
bys také prosit Ducha svatého o milost statečnosti, tak nutnou k tomu, abys 
bránil víru a podstupoval obtíže apoštolátu. 
Biřmování pro tebe zůstane neobjevenou svátostí, pokud neobjevíš Ducha 
svatého, pokud nepoznáš, že tě ustavičně očišťuje a obnovuje, že v tobě vytváří 
synovský postoj vůči Bohu Otci a modlí se v tobě slovy dítěte: „Abba, Otče." 
Když si toto uvědomíš, bude tě obdarovat Kristovým pokojem, ne takovým, jaký 
dává svět. Především však přitáhne tvé srdce k chudým, takže budeš toužit po 
tom, abys jim pomáhal nejen materiálně, ale i duchovně hlásáním radostné 
zvěsti o spáse a o Boží lásce, kterou ty sám budeš zakoušet stále víc. 
Během své první návštěvy ve vlasti v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého 
Jan Pavel II. volal:„Ať sestoupí Duch tvůj! Ať sestoupí Duch tvůj! A obnoví 
tvář země. Této země!" 
Ducha svatého neuvidíš tělesnýma očima, ale on existuje. Jenom skrze víru 
můžeš zaregistrovat a přijmout jeho spásné působení. Pokud víru nemáš, pokud 
se nesnažíš mu naslouchat nebo přímo přehlušuješ a tlumíš jeho obvykle tichý 
hlas, pak „zarmucuješ svatého Božího Ducha" (srv. Ef 4,30). Takový přístup je 



příčinou jeho utrpení, jeho pokoření v kontaktu s tebou. On, který je Ježíšovým 
Duchem k tobě seslaným, který je Láskou Otce a Syna, ti neustále připomíná 
Ježíšova slova, promlouvaje někdy se silou vichřice, ale častěji s mírností 
šumícího vánku. Je tak snadné přehlušit jeho hlas a promarnit vlastní vinou tento 
neobyčejný dar, jenž ti byl udělen ve svátosti biřmování. 
Víra, která je nezbytnou podmínkou působení Ducha svatého v duši biřmovance, 
je pravým setkáním dvou osob. Duch svatý touží toto setkání ustavičně 
prohlubovat a vést tak duši ke stále většímu spojení s Kristem, ke kontemplaci a 
svatosti ve službě milované církvi. 



KAPITOLA III. 
Eucharistie 
 
 
Mezi vírou a svátostmi existuje vzájemná úzká závislost. II. vatikánský koncil v 
Konstituci o posvátné liturgii zdůrazňuje, že svátosti u přijímajících víru nejen 
předpokládají, ale také ji živí, posilují a vyjadřují (srv. SC 59). Víra je vždy 
vstupní podmínkou účinnosti svátostí, jejichž síla se slučuje s její silou. 
Dogmatická teologie zdůrazňuje, že svátost, třebaže působí vlastní silou - ex 
opere operato -, v případě nedostatku víry zůstává neplodná. 
Mnoho křesťanů se přesto, že často přistupují ke svátostem, duchovně nevyvíjí 
následkem malé víry a z toho plynoucího nedostatku angažovanosti ve 
vykupitelském díle Kristovy smrti a zmrtvýchvstání, jež se plně realizuje 
prostřednictvím svátostí. 
 
Touha po eucharistii 
Snad se divíš, že eucharistie nebo svátost smíření tě stále neproměňují, že 
nepřinášejí viditelné výsledky. Nezměnil jsi se, protože milost potřebuje 
otevřenost a vnitřní dispozici. Pohleď, jak se církev ve své moudrosti během 
liturgického roku stará, aby nás připravila na zvláštní milosti Vánoc. Věnuje 
tomu celé týdny adventu, v nichž se neustále modlí o příchod Ježíše, o jeho 
sestoupení na zemi: „Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte Spravedlivého" 
(srv. Iz 45,8) 
- volá ve svých liturgických modlitbách. Církev chce, aby v nás rostla touha po 
Ježíšovi, hlad po jeho příchodu. Vánoční milost na nás spočine podle toho, jak 
moc budeme toužit po tom, aby přišel, aby se znovu narodil v našich srdcích, 
podle toho, jak budeme otevřeni a připraveni, čili podle toho, jaká bude naše 
víra. Kdyby nebylo adventu, nebude ani pravé prožívání Vánoc. Jestliže 
neprožíváš adventní poselství a nečekáš na Ježíšův příchod, nediv se, že Vánoce 
prostě proklouznou tvou duší beze stopy. 
Podobně jako příchod Ježíše o Vánocích předchází adventní očekávání, právě 
tak je třeba očekávat jeho příchod v eucharistii. Ježíš stále sestupuje na oltář, 
rodí se tam pro nás a tomuto jeho narození na oltáři musí rovněž předcházet 
„advent" - eucharistický advent. Eucharistický advent je především postojem 
víry, je to víra v lásku Ježíše, jenž tě očekává. Ježíš touží přijít do tvého srdce, 
prahne po tom slavit eucharistii, čeká na tvé svaté přijímání. Je nesmírně 
důležité, abys tomu uvěřil, poněvadž se ti chce zcela vydat skrze Nejsvětější 
svátost - hlavní pramen všech milostí. 
Jednou ze základní psychologických potřeb člověka je potřeba přijetí a lásky. 



Nehledej je však u lidí, kteří tě velmi často zklamou a způsobí ti hořkost. Víra ti 
říká, že doopravdy potřebuješ jen jedno přijetí - od Krista, který ti je nabízí 
vždy. Jan Pavel II. řekl: „Ve svatém přijímání ani tak nepřijímáš ty jeho, jako on 
tebe, přijímá tě takového, jaký jsi. Přijímá, to znamená uznává a miluje." 
Synkretistický pohanský filosof Celsus napsal kolem roku 178 po Kristu dílo 
plné nenávisti a sarkasmu, v němž se vysmívá křesťanským dogmatům vtělení a 
vykoupení a zesměšňuje mši svatou. Podle Celsa jsou křesťané blázni, když 
věří, že jejich Bůh se stal jedním z nich, že se s ním mohou sjednotit při hostině. 
Je to podle něho čiré šílenství. 
Tento Celsův názor by bylo náležité převrátit - to ne křesťané jsou šílení, když 
věří, že Kristus se jim dává pod způsobou chleba, to Bůh zešílel ve své lásce k 
člověku. Eucharistie je projevem Kristova bláznovství, jeho pošetilé lásky k 
člověku, jeho lásky k tobě. Měl by ses připravit na příchod Ježíše v eucharistii 
tím, že uvěříš v jeho pošetilou lásku. Sv. František Saleský se snažil připravovat 
na přijímání po celý den, tak aby na otázku, co dělá, mohl odpovědět, že se 
připravuje na eucharistickou oběť. 
Je důležité, aby v tobě rostla víra v jeho lásku, upevňovala se tvá víra v jeho 
žhavou touhu po příchodu k tobě v eucharistii. Když uvěříš, jak velmi tě miluje 
a čeká na tebe, pochopíš, že když se opozdíš, tak Bůh ve své pošetilé lásce k 
tobě zakouší to, co psychologie nazývá trýzní čekání. Když uvěříš v Ježíšovu 
lásku, v to, že na tebe čeká, tehdy se musí následkem této víry v tobě vzbudit 
touha po Bohu, po eucharistii, trýznivá dychtivost po jeho příchodu. Utrpení při 
čekání na osobu, kterou milujeme, je úměrné tomu, nakolik je naší láskou 
opovrhováno. Čím víc matka miluje dítě, které se nevrací, tím větší je její trýzeň 
čekání na to, až je opět uvidí. A když se jedná o nekonečnou Boží lásku, jakou si 
nedovedeš ani představit, je utrpení při čekání na tebe mnohem větší. 
Víra v jeho touhu po setkání s tebou tě bude chránit před rutinou, jež je pro víru 
jedním z největších ohrožení. Když plně uvěříš v nekonečnou Ježíšovu lásku, 
když objevíš, jak bolestně na tebe čeká na obětním stole, pak už nebudeš moci 
žít bez eucharistie. Bude v tobě touha po Bohu, horoucí přání setkat se s Pánem, 
a to tě ochrání od rutiny, která je neslučitelná s dychtěním po eucharistii, po 
jednotě s Kristem. 
 
Eucharistie jako vyvrcholení víry 
Kristova oběť je účinná jen u těch, kteří se spojují s Kristovým utrpením vírou a 
láskou, říká sv. Tomáš Akvinský. Čím víc máš víry a lásky, tím je eucharistie ve 
tvém životě účinnější. Víra je účastí na Božím životě a realizuje se zvláštním 
způsobem ve svátostech, které jsou všemi znaky víry. Skrze eucharistii se 
připojuješ ke společenství věncích při účasti na Kristově smrti a zmrtvýchvstání; 
noříš se společně do tohoto nezměrného tajemství.„Liturgie sjednocuje nás 



všechny v bezprostředním slavení naší víry, zejména během eucharistie. Víra 
církve není nikdy plnější než v oné chvíli. Nikdy si není více vědoma svého 
sjednocení s Kristem, který zemřel a vstal z mrtvých a na jehož návrat církev 
čeká. Nikdy nemáme tak velkou účast na víře společenství jako v tuto chvíli, 
kdy se společně modlíme, kdy společně přinášíme oběť a sjednocujeme se s 
Boží láskou v Kristu Ježíši" (J. Colomb, Le devenir de la foi, kap. IV). 
Z našeho obecného kněžství věřících jsme povoláni se nabídnout za čistou oběť 
společně s Kristem. V eucharistii tě Ježíš noří do tajemství své smrti, tehdy se 
uskuteční tvoje proměna a obrácení - smrt „starého" člověka. Mocí působení 
svátosti a mocí vykupitelského Ježíšova utrpení se v tobě také uskutečňuje 
zmrtvýchvstání a znovuzrození. Ponoření do Kristovy smrti a jeho vzkříšení 
způsobuje, že se v tobě začne rodit nový člověk utvořený podle jeho podoby. 
Přijetí Krista a přilnutí k němu je plně vyjádřeno až v eucharistii, protože ta je 
vrcholem víry a víra je oddanost osobě Krista. Během eucharistie se Kristus 
stává darem, přinášeným za nás Otci. Mocí všeobecného královského kněžství 
jsme i my pozváni přinášet Bohu úplný dar sebe sama společně s obětujícím se 
Kristem. Naše věrná oddanost Pánu znamená vstoupit do společenství s jeho 
obětním darem, znamená to nabídnout Bohu svůj život, aby se proměnil ve 
službu církvi a bratřím. Účelem eucharistie je tvá konverze, tvé odvrácení od 
vlastní vůle, aby se postupně začala stále více ztrácet ve službě ostatním. Chodíš 
ke sv. přijímání, aby ses obrátil, aby v tvém srdci byla nastolena vláda Kristova, 
aby se jeho vůle pro tebe stala nejvyšší hodnotou. Každé svaté přijímání má 
utvrzovat tvou oddanost do jeho vůle. V souvislosti s tím musíš očekávat, že 
Ježíš bude mařit tvoje plány. Eucharistie tě k tomu má připravit, má přispět ke 
konečnému zániku tvého egoismu, aby v tobě mohl růst Kristus. 
Protože víra znamená důvěru a vydanost Kristu, pak mu v eucharistii musíš 
svěřovat všechny své záležitosti, obavy, nepokoje. Eucharistie ti bude přinášet 
pokoj, rodící se z víry ve vykupitelskou sílu Ježíšovy oběti, z víry, že tě 
vykoupil i ze strachu, nejistoty a stresů, ze všeho, co ničí tvůj duchovní život 
nebo psychické či fyzické zdraví. Skrze víru pak budeš moci přijímat plody 
vykoupení. 
Protože je víra uznáním vlastní bezmocnosti a hříšnosti a očekáváním všeho od 
Boha, pak je eucharistie svátostí víry par excellence, která od tebe vyžaduje 
postoj bezmocného dítěte a hříšníka, jenž po ničem netouží tolik jako po 
uzdravení ze své špatnosti. Zkoušej se při mši svaté postavit před Ježíše jako 
onen malomocný z evangelia a pros, aby tě Ježíš očistil z malomocenství 
egoismu, z malomocenství tvé pýchy, z malomocenství tvého zájmu o sebe, 
spěchu, nepokoje a smutku, z malomocenství zbytečných starostí o časné 
záležitosti, neboť toto všechno ti znemožňuje, aby v tobě rostl Kristus. Díky víře 
budeš během mše svaté objevovat sebe, svou hříšnost a potřebu vykoupení. 
Úměrně prohlubování své víry začneš vidět dokonaleji sebe sama v pravdě. 



Budeš vnímat malomocenství svého hříchu. A pak poznáš, jak jsi nehoden 
eucharistie, ale zároveň jak velmi ve svém životě potřebuješ její spasitelné 
působení. 
Tvůj růst ve víře ti umožní objevit během eucharistické oběti reálnou Ježíšovu 
přítomnost a objevit zpřítomňování jeho vykupitelské oběti. Začneš ho poznávat 
ještě lépe; kým je a co se děje na oltáři. Aby každodenní přijímání eucharistie 
nevedlo k rutině, která ničí víru, zkoušej se účastnit mše svaté, jako by byla 
první a poslední v tvém životě. Pomysli, jak hluboce musí kněz prožívat svou 
primiční mši, svou první mši svatou. Když v tu chvíli bere poprvé do svých 
rukou Kristovo Tělo, jistě si začíná uvědomovat reálnou přítomnost Někoho. 
Snad se mu v té chvíli třesou ruce, neboť má víru nezkalenou rutinou. Představ 
si první svaté přijímání konvertity, který po náležité přípravě přijal křest a teď 
poprvé přistupuje ke sv. přijímání. Možná přijímá Tělo Kristovo s třesoucími se 
rty, protože je tak živá a silná jeho víra, že je to Bůh sám, přítomen v jeho 
ústech, že je to Bůh sám, kdo vstupuje do jeho srdce. Možná si uvědomuje, že se 
ocitl před nezměrným tajemstvím, plným hrůzy a majestátu - mystérium 
tremendum. 
 
Kristova kenoze 
Víra ti dovolí vidět, že tvá ústa, jež přijímají Ježíše, jsou vždy nečistá. Jsi vždy 
hříšník, dokonce i tehdy, když jsi v posvěcující milosti, neboť ústa hříšníkova 
zůstávají vždy nehodná a v tom smyslu nečistá. „Jak velmi nehodný se cítím 
oltářní milosti, k němuž tak směle přistupuji," napsal ve svých Zápiscích z 
vězení (Zapiski wi^zienne, l. IV. 1955) kard. S. Wyszyňski. Přijímáš Ježíše ústy, 
jež dokáží zabíjet slovem, tvá slova přece často raní, místo aby žehnala, jsou 
zdrojem zla a neštěstí. A přece se těmito hříšnými ústy dotýkáš Boha 
nejsvětějšího. Takto poznáš tajemství toho, co teologie označuje slovem kenoze 
(z řeckého kenosis — sebezmaření). 
Eucharistie je kenoze, čili sebezmaření Bohočlověka, poněvadž se Ježíš ve své 
největší svatosti setkává s tvou hříšností a nehodností. To však neznamená, že se 
máš vyhýbat eucharistii, neboť když k ní přistupuješ, činí tě hodnějším toho, 
abys ji mohl zase přijmout. Ježíš na tebe s láskou čeká, chce přijít, aby tě měnil, 
posvěcoval, aby ses stával stále více hoden jeho příchodu. 
Svatý apoštol Jan řekl: „Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a 
není v nás pravda" (l Jan 1,8). Všichni jsme hříšníci a žádný z nás není hoden 
Ježíše přijímat. Pomysli na to, tvá ústa jsou nečistá, ale měl bys také očekávat, 
že eucharistie tuto nečistotu, toto malomocenství hříchu, malomocenství 
egoismu z tvých úst, z tvého srdce a z tvé duše odstraní. Ježíš po tom tak touží, 
že chce, aby se tak stalo i za cenu jeho vlastního sebezmaření, za cenu jeho 
kenoze. Ve světle víry uzříš, jak neobyčejným Kristovým sebezmařením 



eucharistie je. Obnažuje svou božskou důstojnost, maří sebe sama už tou 
skutečností, že skrývá svůj majestát a své lidství do hmotné podoby chleba a 
vína. Ochuzuje se o poctu a čest, které mu náležejí. A když k němu přicházíš s 
hříšnými ústy a hříšným srdcem, znamená to pro něj další kenozi.' 
Svatý Ludvík Maria Grignion z Montfortu radí, abychom k naší účasti na 
eucharistii pozvali Pannu Marii. Přítomnost Neposkvrněné blízko nás, zejména 
během eucharistie, je pro nás velkým tajemstvím, je řešením problému Kristovy 
kenoze. Ti, pro něž je obtížné uznat potřebu a význam Mariiny cesty ke Kristu, 
jsou přesvědčeni, že mezi nimi a Kristem Maria stát nemůže, protože by Ježíše 
zastínila. Avšak ve světle víry, ve světle poznání Boží svatosti a své vlastní 
velké nehodnosti, své hříšnosti je situace přesně opačná. Když Marii poprosíš, 
aby stanula mezi tebou a Kristem, stáváš se Kristu bližší, protože když stojí mezi 
tebou a Kristem, zmírňuje jeho kenozi, jeho sebezmaření. Jen její ruce nejsou 
nečisté a nikdy nečisté nebyly; byly a stále jsou neposkvrněné - jediné lidské 
ruce a jediná lidská ústa, která jsou čistá a neposkvrněná, hodná dotýkat se Těla 
Kristova. Snažíš-li se ušetřit Krista sebezmaření tím, že prosíš Marii, aby ho 
přijímala za tebe a skrze tebe, vzdáváš tím čest kenozi Bohočlověka. Je to 
spojení postoje pokory a uznání, že jsi hříšník, s vírou v jeho pošetilou láskou k 
tobě. Tato láska, která je cenou tobě nepochopitelného sebezmaření, tě chce 
obdarovat plody vykoupení. 



KAPITOLA IV. 
Pozorné naslouchání Božímu slovu 
 
 
Podobně jako mezi vírou a svátostmi existuje také úzká souvislost mezi vírou a 
Božím slovem. Čtení Písma svatého vyžaduje víru stejně jako aktivní spolupráci 
a konverzi. Je nutné realizovat slovo Boží v každodenním životě, jenž musí být 
životem plynoucím z víry. Víra je totiž odpovědí na Boží slovo; je to pozorné 
naslouchání slovu a jeho denní prožívám. 
 
Setkání s Božím slovem 
Můžeme na biblický text pohlížet dvojím způsobem: neosobně, jako na objekt - 
je-li pro nás předmětem zkoumání nebo pomáhá-li nám rozuzlit otázku či řešit 
nějaký problém; anebo osobně, jako na subjekt - kdy se pro nás čtený text stává 
„tajemstvím", jak by to řekl Gabriel Marcel. Pokud čteš Písmo svaté se záměrem 
prohloubit své náboženské znalosti, znamená to, že je považuješ za objekt, 
zaujímáš k němu předmětový vztah. Chápeš-li bibli jako objekt, je to jednoduše 
předmět, věc, prostě „něco". Jistě, takový přístup je nezbytný, nikoliv však 
dostatečný. 
Slovo Boží je pro církev základním zdrojem, z kterého těžíme své vědomosti o 
Bohu, proto je samozřejmě musíme vnímat objektivně. Nicméně Písmo svaté je 
také text inspirovaný a zdroj zjevení, proto musí být náš vztah k němu 
především osobní. Písmo svaté není totiž „něco", ale především „Někdo". 
Kristus, jenž s námi v plnosti přebývá v eucharistii, je přítomen a žije - třebaže 
jinak - i v Písmu svatém. Na stránkách bible se setkáváš s živým a skutečným 
Kristem skrze dar víry, který ti dal Kristus sám. Církev hovoří o dvou stolech. U 
stolu slova věřící skrze víru přijímají zjevené Boží slovo, u eucharistického stolu 
se sytí Pánovým Tělem a jeho Krví, když slaví „svátost víry", jíž je eucharistie. 
Je tedy vhodné říci, že k Písmu svatému je třeba přistupovat jako ke stolu Páně. 
Proto když bereš do rukou Písmo svaté, čiň tak s úctou a s hlubokou vírou. Měl 
bys to dělat s jiným gestem, než když saháš po jakékoli jiné náboženské knize, 
poněvadž je bible Kniha plná Boží přítomnosti. 
 
Boží přítomnost ve slově 
Každý člověk ovlivňuje okolí svou přítomností; což nenastává v případě věcí. 
Teprve když se setkáme s člověkem, setkáváme se s něčí přítomností a 
vstupujeme tak do námi očekávané nebo pro nás nepohodlné sféry jeho vlivu. 
Písmo svaté je „Někdo", je to přítomnost Boha. Když je tedy bereš do ruky, 
vstupuješ do království právě této Přítomnosti. Stává se pro tebe „tajemstvím", 



pravdou, která tě obklopuje a do níž jsi ponořen. 
V bibli nacházíš svého Pána, proto má tvůj kontakt se zjeveným textem zvláštní 
význam - je to kontakt s Bohem, jenž tě miluje a jenž touží na tebe působit svou 
milostí. Tento kontakt tě vede k vnitřnímu obrácení - a to je jeho nejdůležitější 
cíl. Nemáš tedy číst Písmo svaté, abys uspokojil zvědavost, získal poznatky 
nebo vyřešil nějaký problém, který tě trápí - ačkoli i toho bude občas třeba. Tuto 
formu kontaktu s Pánem musíš užívat v naději, že ti dá milost obrácení. Pokud 
vstoupíš do osobního vztahu s Kristem přítomným v inspirovaném textu, bude tě 
tento text pronikat. Začneš dychtivě naslouchat Božímu slovu, více rozumět 
Ježíšovým myšlenkám a přáním, začneš ho stále lépe poznávat. „Neznalost 
Písma svatého je neznalostí Krista," upozorňuje sv. Jeroným. Toto pozorné 
naslouchání Božímu slovu bude mít vliv na tvoje volby a rozhodnutí. Budeš 
chtít, aby byly ve shodě s Ježíšovým učením a jeho přáními. 
Četba Písma svatého je základním prvkem tvého růstu ve víře a tvé účasti na 
Božím životě, znamená pohlížet Božíma očima na sebe samotného i na 
skutečnost, která tě obklopuje. Bůh se nám zjevuje prostřednictvím slova a vede 
nás poznáváním Boha k lásce. Zjevuje se proto, abychom mu mohli důvěřovat a 
zcela se mu vydali tím, že uvěříme jeho slovu. Budeš-li se s vírou nořit do 
Ježíšových myšlenek a přání, stanou se postupně tvými myšlenkami a tvými 
přáními. Budeš-li často přebývat v království jeho Přítomnosti, té jedinečné 
Přítomnosti, staneš se mu stále podobnějším, jako se utváříš podle lidí, kteří tě 
obklopují: „S kým kdo přebývá, takovým bývá." 
Když nasloucháš Božímu slovu a chápeš jeho podstatu, vcítíš se do toho, co 
prožíval v evangeliu Kristus a co zažívá nyní. Tvůj živý kontakt s Kristem 
přítomným ve slově způsobí, že se s ním budeš stále víc ztotožňovat. 
Každé slovo zaznamenané v Novém zákoně i každé Ježíšovo gesto je projevem 
tohoto tajemství Přítomnosti. Musíš jí dovolit, aby tě obklopila, musíš se naučit 
jí pozorně naslouchat. Tato nevyslovitelná Přítomnost vyžaduje tvou zvláštní 
otevřenost, jež časem způsobí tvou naprostou přeměnu, aby ses stal jakoby 
přetvořen v Krista. Pak se uskuteční účel tvého života - Kristus v tobě bude růst 
a dosáhne své plné podoby. 
 
Role Božího slova v modlitbě 
Kristova přítomnost v Božím slově bude zahrnovat tvůj duchovní život i tvoji 
modlitbu. Dychtivé naslouchání Božímu slovu způsobí, že rozjímané texty 
zapadnou hluboko do tvého srdce. Později ti budou přicházet na mysl ve 
chvílích modlitby, která se pak stane modlitbou založenou na Písmu svatém, i ve 
chvílích rozhodování. Položil sis již otázku, jakou roli má v tvé modlitbě Písmo 
svaté? Kristus často používal zvláštní literární druh podobenství, jinak řečeno 
rozšířený, rozvedený symbol, který přitahuje tvou pozornost. Díky tomu, čteš-li 



např. podobenství o dobrém pastýři, můžeš doopravdy mezi těmi ovcemi, které 
pastýř vede, poznat sebe sama. Můžeš si také představit, že jsi ztracenou ovcí, 
kterou Kristus - dobrý pastýř miluje, nikdy ji nepřestane hledat, a když ji najde, 
vezme si ji s radostí na ramena. Symbolika Kristových podobenství tě vnáší do 
říše jeho působení. Prostým a přístupným způsobem tě učí lásce a víře v lásku. 
Pokud se ti přihodilo, že jsi velmi hluboko klesl a tvá duše tonula v temnotách, 
můžeš si vzpomenout na podobenství o marnotratném synovi, které ti umožní 
ještě jednou uvěřit tomu, že tě Bůh nikdy nepřestal milovat. Toto podobenství tě 
bude učit postoji zkroušeného syna, jenž s úžasem a vděčností přijímá radost 
odpouštějícího otce. 
Podobně když se ve tvém životě objeví nějaké bouře, snad se ti vybaví bouře na 
Galilejském moři. A znovu si uvědomíš, že tak jako tehdy Ježíš spal na lodi 
apoštolů, zmítané bouří, tak nyní „spí" v loďce tvého srdce, že je v tobě vždy 
přítomen, a když je tam on, nic zlého se ti nemůže stát. To všechno ti může 
pomoci, abys začal do své modlitby zapojovat Boží slovo, které ti umožní nabýt 
vnitřního pokoje. Když čteš Písmo svaté, utváříš v sobě správný obraz Boha. 
Vystříháš se tak znetvoření jeho tváře, které bývá tak Časté. Možná se ho bojíš 
nebo věříš málo v jeho lásku, poněvadž sám málo miluješ. Tvá láska musí 
ustavičně růst, až do konce života. Písmo svaté, rozjímané v modlitbě, tě bude 
učit lásce Boha, který tě stále miluje, protože Bůh je láska. Setkání s Kristem 
přítomným v Božím slově ti rovněž pomůže objevit Boha ve světě okolo. Naučí 
tě číst četné symboly, skrze něž objevíš jeho přítomnost v přírodě a dokonce v 
civilizačních a kulturních jevech. Např. pro sv. Jana M. Vianneye byly ovce 
spojeny s láskou dobrého pastýře. Pohled na ně v něm prohluboval vědomí velké 
Ježíšovy lásky k němu, pastýři farnosti, i lásky Ježíše, dobrého pastýře, k těm 
ovečkám, které byly sv. Janovi svěřeny do péče a k lásce v pastoraci. Zurčení 
horské bystřiny mu připomínalo slova Písma svatého o „živé vodě", tryskající do 
života věčného (srv. Jan 7,37-39). Někdo jednou o sobě řekl, že se večer rád 
dívá na světla osvětlených ulic a domů nebo projíždějících aut. Oživovalo to v 
něm úryvek z bible, zejména z evangelia sv. Jana, ve kterém se praví, že Ježíš je 
světlo světa. Každé světlo se tedy pro něj stávalo symbolem Krista, přivádělo 
mu na mysl „světlo pravé, které osvěcuje každého člověka" (srv. Jan 1,9). 
Chceš-li, aby i tvá modlitba stála na Písmu svatém, musíš být jako Marie z 
Betánie. V Betánii u svých přátel Marie, Marty a Lazara pro sebe Ježíš našel 
místo úkrytu a odpočinku. Když se blížily poslední chvíle jeho života a když 
viděl, že po něm farizeové slídí, ukryl se v Betánii. Ještě předtím, když Ježíš 
přišel do jejich domu, Marie si mu sedla k nohám a pozorně naslouchala 
každému jeho slovu; chovala se, jako by byla před svatostánkem. Když pečlivá 
Marta prosila Ježíše, aby upozornil její sestru, že ji nechala obsluhovat 
samotnou, Ježíš odpověděl: „Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo 
nevezme" (Lk 10,42). Tento nejlepší úděl je být u Krista, usednout k jeho nohám 



a s vírou pozorně naslouchat jeho slovům, které k nám pronáší skrze Písmo 
svaté. 
Marie, naslouchající a kontemplující Ježíše - vtělené Slovo - musela být jeho 
velkou radostí. Naproti tomu my, ustaraní a znepokojení pro mnoho věcí, si 
myslíme, že nemáme na četbu Písma svatého čas. Avšak pro Marii nebylo nic 
důležitější než to, že Mistr je zde, v jejich domě. A nejsprávnější místo pro sebe 
našla u jeho nohou. Sledujeme-li myšlenku Jeana Guittona (La Vierge Marie), 
měli bychom nejsvětější Pannu Marii nazvat Pannou rozjímající (Virgo 
Meditans). O tom, jak velmi žila Panna Maria z Písma svatého, svědčí obsah 
jejího hymnu Magnificat. Je to svědectví modlitby založené na Božím slově. Pro 
ni bylo Písmo svaté „pokrmem" a pramenem modlitby. 
Maria více než třicet let jako by vstřebávala Boží přítomnost svého Syna. Proto 
také její tvář nejdokonaleji zrcadlila tvář Kristovu, a v tom je její velikost. Jak 
velmi muselo Kristu záležet na tom, aby stvořil toto veledílo -svůj 
nejdokonalejší obraz -, když Marii věnovat třicet let. Stále vstřebávala jeho 
myšlenky, jeho přání a jeho vůli, a tak byla stále víc zajedno se svým Synem. 
S Ježíšovou přítomností se setkáš na stránkách Písma svatého. Musíš tedy také 
jako Maria vstřebávat jeho myšlenky a přání, abys jimi později žil. Musíš 
následovat Mariina příkladu a být zcela otevřen tomuto velkému Kristovu dílu, 
kterým nás utváří k obrazu svému. Písmo svaté by pro tebe mělo být místem 
setkání s Kristem, který tě miloval až do krajnosti. Chce i v tobě utvářet svou 
podobu, jak to udělal se svojí milovanou Matkou. 



KAPITOLA V. 
Modlitba jako aktualizace víry 
 
 
Modlitba a víra něj sou odlišné skutečnosti, jen minimálně navzájem závislé či 
existující vedle sebe. Modlitba bude vždy ve velmi úzkém spojení se skutečností 
víry; je setkáním člověka s Bohem ve víře a je konec konců formou realizace, 
aktualizace víry. Je-li víra důvěrou a oddaností Kristu, pak je modlitba 
odevzdáním sebe sama v dokonalé úctě ke Kristu, aby jím byl člověk nově přijat 
a proměněn. Je-li víra uznáním vlastní bezmocnosti a očekáváním všechno od 
Boha, pak je modlitba existenciálním, bytostným voláním po duchovní chudobě 
a vnitřní vyprázdněnosti, tak aby Duch svatý člověka naplnil svou přítomností a 
mocí. V závislosti na rozvoji víry se modlitba stává čistší a vroucnější. Jako 
aktualizace víry, poznamenaná dynamikou obrácení, vede modlitba - podobně 
jako eucharistie nebo Boží slovo -člověka k proměně, k obrácení. 
 
Kristův příklad 
Čteme-li stránky evangelia, rychle si všimneme, že nás radostná zvěst poněkud 
mate. Obsah evangelia je tak odlišný od našich přirozených sklonů, že se nám 
zdá být ustavičným paradoxem. Evangelium převrací naše lidská pojetí. Dělal to 
i samotný Kristus. 
Lidstvo na něho čekalo tisíce let. Všechno bylo připraveno na tuto jedinečnou 
událost v dějinách světa, jakou byl příchod Mesiáše, příchod toho, který 
uskuteční dílo vykoupení. Když však po tak dlouhém období čekání Ježíš 
přichází, zjevuje se jen pastýřům a mudrcům. A posléze žije přes třicet let ve 
skrytosti a nečinnosti, přinejmenším v takovém smyslu, v jakém byla činnost od 
Mesiáše očekávána. 
V očích světa se tato léta zdají být promarněna. Jestliže se totiž na někoho čeká 
tisíce let, pak je přece povinen ze sebe dát co nejvíc. Zástupy čekají, ale tady 
Kristus „maří" třicet let v Nazarete. Když však skončila tato doba, pro lidský 
aktivismus promarněná, a Kristus se ukázal u Jordánu, ohlášen samotným 
Duchem svatým, znovu nás jeho postoj vyvádí z rovnováhy: Ježíš odchází na 
poušť. Tomu také zcela nerozumíme. Chtěli bychom ho přímo vzít stranou, jak 
to tehdy udělal apoštol Petr, a říci: Pane, co to děláš? Tam čekají zástupy a ty se 
zase odcházíš modlit; copak jsi se nemodlil tolik let? Avšak ten, jenž později 
řekne: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo" (Lk 10,2), zanechá žeň a půjde na 
poušť, aby se čtyřicet dní nepřetržitě modlil. Nepřekvapuje tě to? 
Evangelista Marek píše: „Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na 
opuštěné místo a tam se modlil" (Mk 1,35). Všimněme si tohoto detailu: „ještě 



za tmy", to znamená, že byla tedy ještě noc. Když se chce Kristus modlit, okrádá 
se o spánek. Udiveni bychom chtěli zvolat: Pane, opravdu tu modlitbu 
potřebuješ v noci, na úkor zdraví? Každý den Ježíšovy apoštolské práce byl 
vyčerpávající. I večer se scházeli lidé z celého města či okolí a přinášeli mu 
nemocné a posedlé. Těžko říci, kdy končila jeho každodenní práce. Možná o 
půlnoci, protože zástupy ho opouštěly nerady. Po takovém obtížném dnu a 
vyčerpávajícím večeru se Ježíš připravuje ještě o svůj krátký spánek. 
Když hovoříme o tom, že Ježíš byl stále obléhán zástupy, musíme říci, že to bylo 
úzce spojeno s jeho modlitbou o samotě. Zde se skrývá mimořádně důležité 
poselství i pro tebe: aby tvé kontakty s lidmi byly plodné, musíš předem umět 
odejít do ústraní. Musíš ve svém životě docenit čas pouště. Jak velkou roli toto 
sehrálo v životě světců. Stačí si vzpomenout, jak mnoho samoty potřeboval na 
poušti Jan Křtitel, jak rozhodující bylo pro život sv. Ignáce z Loyoly údobí 
strávené v Manrese či poustevna v Subiaco v životě sv. Benedikta. Dnešnímu 
člověku, nakaženému aktivismem, se zdá, že musí ze sebe stále víc vydávat — 
ale co se vlastně má dávat? 
Mohli bychom si myslet, že Kristus, jenž byl přece tak úzce spojen s Otcem, se 
už nepotřeboval modlit. Dělal to však, dokonce na úkor spánku. A tak to bylo 
vždycky. Byl-li Kristus obklopen lidmi, vždycky následně odcházel, aby se 
setkal s Bohem. Pokud ty nebudeš odcházet kvůli modlitbě a usebrání, ale jen 
utíkat od lidí a osobních záležitostí, pak tě bude obklopovat jen vlastní 
egoismus. Bude to pro tebe také poušť, ale nikoli ta životodárná, jako tomu bylo 
v případě Krista a svatých; nebude to poušť života, ale zmaru (srv. A. Pronzato, 
Ho voglia dipregare, str. 64n). 
 
Přednostní postavení modlitby 
Vyvstává zde zásadní otázka: kolik času věnuješ ve svém každodenním životě 
modlitbě? Jaké místo má modlitba na seznamu nejdůležitějších činností, které 
musíš vykonat? Před co ji kladeš a po čem? Je na prvním místě jako to 
nejdůležitější, nebo je snad jen okrajovou záležitostí tvého života? Jak vypadá 
tvůj den duchovní obnovy a tvé zpytování 
svědomí, tvůj pohled na sebe před tváří Boží? Z odpovědí na otázky tohoto 
druhu bude vyplývat, co je v tvém životě důležitější než Bůh. 
Na tomto místě můžeš začít namítat, že s tou spoustou povinností je pro tebe 
velmi těžké si najít čas na modlitbu. Kardinál Lercaro, boloňský arcibiskup, 
hovořil na setkání s kněžími se zápalem a nadšením sobě vlastním o nutnosti 
denního půlhodinového rozjímám. Při diskusi po přednášce vstal jeden z 
mladých knězi a řekl: Samozřejmě, Eminence, v teorii je to jasné a prosté - je 
třeba konat rozjímání..., ale kdy? Protože můj den vypadá takto: vstávám v 6,30; 
v 7 hodin sloužím mši svatou, pak zpovídám, potom následuje vyučování 



náboženství, oběd a po něm se věnuji chlapcům v oratoři, návštěvám u 
nemocných, práci ve farní kanceláři, pastoračním rozhovorům. Večer mám 
setkání s mládeží, více méně do půlnoci. A kde mám najít místo na půlhodinové 
rozjímání, když stěží najdu čas na modlitbu breviáře? - Máš pravdu, řekl 
kardinál, opravdu, nemáš čas na půlhodinové rozjímání. Tvé povinnosti tě tak 
„dusí", že nemáš kdy se modlit. Nemůžeš si dovolit půlhodinové rozjímání, 
musíš je konat nikoli půl, ale půl druhé hodiny (A. Pronzato, Ho voglia di 
pregare, str.113). Samozřejmě, neměla to být nějaká břitká paradoxní odpověď. 
Tragika našeho křesťanského aktivismu spočívá v tom, že nás činnosti skutečně 
dusí. Tento mladý horlivý kněz, obětující se Bohu i duším, byl tak zadušen 
aktivismem, že potřeboval účinnější protilátku. 
Podíváš-li se na sebe ve světle víry, pochopíš, že čím víc jsi zatížen činnostmi, 
tím víc času musíš věnovat modlitbě. V opačném případě budeš prázdný, budeš 
mít pocit, že něco dáváš, ale bude to jen iluze. Nelze dávat to, co nemáš. Tomu 
mladému knězi, který diskutoval s kardinálem Lercarem, by bylo lze říci: Co z 
toho, že věnujete tolik času pastorační práci, že trávíte tolik času s chlapci v 
oratoři, že navštěvujete nemocné, zpovídáte a máte pastorační rozhovory - 
všechno je to jako přelévat vodu sítem. 
Unavený, přepracovaný, vyčerpaný kněz, přelévající vodu sítem, který si 
neuvědomuje, kdo vlastně o všem rozhoduje. Tvrdit, že tento kněz nemá víru, by 
bylo příliš silné, ale tato víra je nepochybně slabá. Vypadá to, jako by svým 
postojem říkal: Jsem to já, člověk, kdo vytváří dějiny, ač pouze na svém plácku - 
farním nebo jiném; to já rozhoduji, kdo uvěří, výlučně na mé práci závisí spása 
ostatních. Ve skutečnosti to všechno závisí na Bohu; on rozhoduje a on může dát 
sílu. Zapojí-li tě do svého díla, není to proto, že jsi nenahraditelný. Tolikrát už 
Bůh ukázal, že si ví dokonale rady bez nás. Pokud jsi si toho ve svém životě 
všiml, pak jsi dostal velkou milost. Bůh nás potřebuje jen proto, že to sám chtěl. 
Může spasit lidi, kteří nemají žádné katechetické vzdělání, čehož jsme často 
svědky. Vždyť do kostela i ke zpovědi přicházejí lidé, kteří nebyli na jediné 
hodině náboženství, ale Boží zrno v jejich duších vyklíčilo. Bůh nepotřebuje 
lidský zásah, ale přesto nás chce zapojit do díla spásy světa. Když si však 
myslíme, že všechno záleží na nás a na naší práci, pak přeléváme vodu sítem. Při 
velké přepracovanosti se snadno zapomene, že bychom především měli mít 
audienci u toho, na němž opravdu všechno závisí, kdo ve své ruce drží osudy 
světa a osudy každého z nás. 
Ve světle víry je nejdůležitější činností našeho dne modlitba. To ona musí 
zaujímat první místo mezi ostatními činnostmi. Kontakt s Bohem rozhoduje o 
hodnotě a významu naší práce. Její efektivita tedy závisí na tom, co je v pozadí, 
možná závisí na tvých kolenou, která tolik bolí od klečení. 
Není důležité, co děláš, říká Jan Pavel II., důležité je, kdo jsi. Důležité je, zda jsi 
tak jako papež člověkem víry a modlitby. Přestane-li být křesťan, Kristův 



učedník, člověkem modlitby, stává se světu neužitečným, stává se solí bez chuti, 
která se hodí jen k tomu, aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali (srv. Mt 5,13). 
Problém modlitby jev našem křesťanském povolání problémem zásadním. 
Modlíme-li se, nejen že sami za sebe vzdáváme Kristu čest, ale chválíme ho také 
jménem světa, který buď nedovede nebo nemůže anebo se nechce modlit. Jedno 
je jisté: když se nebudeme modlit, nikdo nás nebude potřebovat. Svět 
nepotřebuje prázdné duše a prázdná srdce. Ptáme-li se, jaký je vztah mezi 
modlitbou a skutkem, pak je třeba zdůraznit prvenství modlitby a oběti ve 
vztahu k činnosti. Můžeme vnést Boha do života dětí, které učíme katechismu, 
jen pokud jsme to předem vyprosili a promodlili na kolenou. Problém vztahu 
mezi modlitbou a činností lze shrnout takto: veškerá autentická činnost se rodí z 
modlitby a kontemplace. Neboť vše, co je na tomto světě velké, pochází od 
Boha, vše, co je na tomto světě velké, se rodí z oběti a modlitby. 
 
Druhy modlitby 
Problém modlitby je stěžejním problémem pro každého křesťana. Jsi křesťanem 
natolik, nakolik se dokážeš modlit. Modlitba a později její jednotlivé stupně 
naznačují a znamenají tvou blízkost Bohu nebo tvou vzdálenost od něj. Úseky 
tvé cesty k Bohu jsou naznačeny různými stupni modlitby. Na každém z nich je 
jiný způsob a jiný druh modlitby - neboť modlitba je vyjádřením tvého svazku s 
Bohem. 
Ve tvém životě může přijít údobí vyprahlé modlitby, prosté citů. Pak je ti 
zatěžko se modlit. Napadá tě rezignace, zdá se ti, že taková modlitba nemá 
smysl. Naproti tomu právě tehdy může mít tvoje modlitba mimořádnou hodnotu. 
Začínáš se totiž modlit stále víc už jen pro Boha. 
Velmi výmluvné je podobenství, vyprávěné jedním ze světců, o hudebníkovi 
jednoho krále, o jejich vzájemné lásce a muzikantově dramatu. Královský 
muzikant začal ztrácet sluch a zakrátko přestal slyšet úplně. Hudba pro něj 
ztratila veškerý půvab a hraní se mu stávalo utrpením. Král však stále toužil 
slyšet jeho hudbu. Muzikant tedy hrál dál -tentokrát už jenom pro krále. 
Když při modlitbě zakoušíš Boží přítomnost, cítíš se dobře. Modlíš se se 
zalíbením. Třeba jsi přesvědčen, že se modlíš jen kvůli Bohu. Avšak plnou 
pravdu o své modlitbě objevíš, až se podobně jako hudebník, který ztratil sluch, 
staneš „hluchým" ve vztahu k Bohu. Pak se přesvědčíš, že když jsi se modlil 
kvůli Bohu, modlil jsi se také do jisté míry... kvůli sobě; že tvá modlitba nebyla 
tak zcela nezištná a čistá. 
Když tedy začneš zakoušet vyprahlost při modlitbě, nepodléhej pokušení 
rezignovat. Neboť když nic necítíš, modlíš se jen kvůli Králi. 
Musíme se ustavičně učit modlit. Je to úkol, který před námi stojí stále. Náš 
současný způsob modlitby by nám neměl stačit. Musíme jít stále dál a stále ji 



rozvíjet. Hovoříme-li o modlitbě, máme nejčastěji na mysli modlitbu slovní. V 
tomto způsobu modlitby musíme klást zvláštní důraz na úkony, jimiž se klaníme 
Bohu, vyjadřujeme svou vděčnost či prosíme o svatost. Modlíme-li se slovy, 
musíme mít na paměti, že se máme modlit za to, co od nás Bůh očekává. Nesmí 
to být modlitba upovídaná. Pán Ježíš zřetelně varuje před tím, abychom se 
nemodlili jako pohané, kteří „si myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov" 
(Mt 6,7). 
Víra má rozhodující vliv na intenzitu a obsah tvé modlitby. Pokud víra mění 
naše založení a přikazuje nám klást Boha na první místo, pak se v závislosti na 
jejím vývoji bude naše modlitba stále víc zjednodušovat. Bude stále více 
podléhat působení Ducha (srv. Řím 8,26-27) a stále více se obírat záležitostmi 
Božího království: „Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a 
to všechno vám bude přidáno" (Mt 6,33). Slovo „nejprve" je tu velmi podstatné. 
Jedná se o to, abys Boha stavěl na první místo a abys starost o sebe a o výsledky 
své činnosti - aniž bys rezignoval na vlastní snahu - nechal tomu, jehož vůlí je 
dávat ti bezmeznou lásku. Ve své modlitbě pak budeš plnit Ježíšovu výzvu ke 
sv. Kateřině Sienské: „Ty mysli na mě, a já budu myslet na tebe." 
Kromě slovní modlitby, která může mít formu přímluvy, díků či chvály, existuje 
jistý jednodušší způsob našeho kontaktu s Bohem. Bůh chce, abychom svůj 
způsob modlitby stále více zjednodušovali. Je-li požadavkem Písma, abychom 
se bez přestání modlili a neochabovali, pak se naše modlitba musí 
zjednodušovat, protože složitým způsobem se nebudeme moci modlit dlouho. V 
našem duchovním životě nastane taková doba, kdy pro nás bude snazší o Bohu 
přemýšlet než s ním hovořit. Tak přejdeme k modlitbě prostoty a usebranosti 
mysli v Bohu; takovou modlitbu lze nazvat pamatováním na Boží přítomnost. 
Je to prostší způsob modlitby než modlitba slovní. Vyžaduje mnohem méně 
úsilí. Stačí, že svou mysl zaměříš k Ježíšovi a uvědomíš si, že ten, který tě 
miluje, je s tebou. Podobně v rámci přípravy na svaté přijímání stačí, že v 
hodinách před přijímáním obrátíš svou vůli a mysl plnou lásky k eucharistii. 
Modlitba mysli může být projevem víry, jenž spočívá v tom, že se budeš snažit 
myslet myšlenkami Ježíšovými či Mariinými. Pak musí být mysl plna pohody a 
radosti. Vždyť Panna Maria je „příčinou naší radosti". Proto náš - v 
nadpřirozeném smyslu - optimistický způsob myšlení je jakési sdílení myšlenek 
samotné Panny Marie. Modlitba mysli je prostá, třebaže vyžaduje bdělost a péči, 
aby byla v našem životě projevem co možná nejčastějším. Proto se snaž 
pamatovat a myslet na to, že tě Ježíš miluje, že miluje ty, které miluješ ty, a ty, o 
které se staráš. Taková modlitba víry ti bude přinášet vnitřní pokoj. 
Bůh může chtít naši modlitbu zjednodušit ještě více. Může chtít, abychom se 
zcela ztišili. Jak se totiž modlíme slovy nebo myslí, tak se můžeme modlit 
mlčením. Avšak ne každý schvaluje takovou formu modlitby. Mnoho lidí 
pochybuje o tom, zda to není promarněný čas, protože v tomto případě se prostě 



nic neděje. Avšak toto mlčící přebývání, ať už před Nejsvětější svátostí nebo v 
přítomnosti Matky Boží, je velmi pokročilou formou modlitby. 
Charles de Foucauld napsal, že „modlit se znamená hledět na Ježíše a milovat 
ho". Tento způsob modlitby může nabýt podoby takzvané modlitby prostoty 
anebo prostého nazírání. Jsi-li s někým, koho musíš bavit slovy, znamená to, že 
je ti více či méně cizí. S blízkým člověkem můžeš zachovat mlčení a nebude to 
íísnivé. Právě mlčení, tak výmluvné ve své prostotě, je kritériem blízkosti dvou 
lidí. Ježíš chce, abychom se i před ním uměli tak ztišit, abychom na něj prostě 
hleděli a byli s ním, beze slov, jež už jsou zbytečná. 
Mohlo by se stát, že i modlitba mlčení se pro nás stane příliš obtížnou. Pak se 
může projevit ještě další způsob modlitby - modlitba gesta. Vždyť se lze modlit 
na příklad úsměvem, dokonce i kdyby se nám to v prvním okamžiku zdálo 
divné. Vždyť Bůh opravdu chce, aby náš kontakt s ním byl velmi prostý, aby to 
byl kontakt dítěte s Otcem, dítěte s Matkou. Když máš někoho rád, můžeš mu 
toho úsměvem říci tolik; lze tak s tím druhým dokonale navázat kontakt. Proč 
bychom se tedy neměli usmívat na Boha a na Marii? To je modlitba gesta. 
Úsměv je symbolickým gestem, ve kterém někomu vyjadřujeme svou blízkost, 
vděčnost, lásku, radost. Je to symbolická forma s mnoha vedlejšími významy, 
takže každý úsměv může vždy znamenat něco jiného. Nemusíš se tedy vysilovat, 
abys vše vyjádřil slovy. Bůh ví, že se na něj usmíváš, a ví, proč to děláš. Tvůj 
úsměv patřící Bohu a radost plynoucí z víry jsou jedinečnou modlitbou. 
Sv. Terezie z Lisieux nám ukazuje ještě další vzrušující podobu modlitby 
symbolického gesta. Asi dva týdny před smrtí, když už byla velmi těžce 
nemocná, jí někdo věnoval krásnou růži z klášterní zahrádky. Začala z ní trhat s 
velkou zbožností a láskou lístky a sypat je na svůj řádový kříž. A každým 
okvětním plátkem otírala rány Ježíšových přibitých rukou a nohou. Jak pak 
uvedla, tímto symbolickým gestem toužila zmírnit bolest ukřižovaného Pána, 
osušit jeho slzy (srv. Žlutý zápisník, 14.9.1897). Celina líčí, že jindy, „když jsem 
uviděla, jak se konečky prstů jemně dotýká Ježíšovy trnové koruny a jeho hřebů, 
zeptala jsem se: 'Co to děláš?' Pak, když viděla, že se tomu divím, odpověděla s 
překvapením: 'Vytahuji hřeby a snímám jeho trnovou korunu!'" (Conseils et 
souvenirs, str. 88). 
Takové gesto je nezastupitelné. Tato modlitba vyjadřovala její přání ulehčit 
ukřižovanému Ježíšovi. Byla projevem zvláštní lásky k tomu, jenž byl 
Snoubencem její duše, ukřižovaným za hříchy. 
Sv. Leopold Mandič z Padovy, velký zpovědník našich dob, jenž mnoho hodin 
denně trávil ve zpovědnici, se modlil gestem prázdných rukou. Když zpovídal, 
držel ruce před sebou na kolenou, jako by tím chtěl Ježíšovi říci: „Vidíš, Pane, 
nejsem s to pomoci tomu, který vedle mě klečí. Já mu nemohu dát nic. Naplň 
tyto ruce svou milostí." Kdyby to chtěl stále Ježíšovi opakovat, vyčerpávalo by 
ho to, a konec konců když poslouchal zpověď, nebylo by to ani možné. 



Ty se můžeš také v různých situacích modlit takovým postojem chudého v 
duchu, držet takto ruce s vědomím, že je to gesto ustavičné prosby, aby Ježíš 
tyto prázdné ruce naplnil svými milostmi a aby tě učinil nástrojem svého 
působení. 
 
Modlitba chudého v duchu 
Existuje úzká spojitost mezi vírou a modlitbou a také mezi pokorou a modlitbou. 
Kdosi řekl: modlit se učíš nejlépe ve chvílích, kdy se modlit nemůžeš. Úplný 
opak toho, než bychom si představovali. Když je pro tebe velmi obtížné se 
modlit, když ti modlitba nejde, tehdy od Boha dostáváš neobyčejnou příležitost 
učit se modlit. Tajemstvím modlitby je dychtivost po Bohu, jež v nás vzniká 
mnohem hlouběji, než je úroveň našich citů a řeči. 
Člověk, jehož paměť a obrazotvornost mučí zástup neužitečných a dokonce 
špatných myšlenek či představ, se může občas pod jejich tlakem modlit ve svém 
utrápeném srdci mnohem lépe než ten, kdo má „čisté" myšlenky a může nabízet 
snadné úkony lásky. Z těchto zkušeností se v našem srdci rodí modlitba víry, 
kterou mají chudí v duchu. Při modlitbě musíme být ponížení a bezmocní. 
Nebudeme-li se umět modlit, pak sám Duch svatý sestoupí do naší ponížené 
duše a bude se v nás modlit „vzdechy, které nelze vyjádřit" (Řím 8,26). 
Při modlitbě můžeš zakoušet rozmanité obtíže, ale pamatuj si: právě ony 
způsobují, že tvá modlitba je modlitbou chudého v duchu. Měl bys totiž být 
vděčný za to, že je zakoušíš. Mohou být různého druhu, např. vyplývat z únavy. 
Sv. Terezie od Dítěte Ježíše píše: „Měla bych se trápit, že usínám (posledních 
sedm let) během modlitby a díkůčinění - ale já se netrápím! Myslím, že malé 
děti se líbí svým rodičům stejně, když spí i když nespí [...] Pán vidí naši slabost 
a ví, že jsme než prach" (Manuscrits autobiographiques). Únava se tedy může 
stát tím „materiálem", z kterého v tobě bude Pán utvářet modlitbu poníženého 
člověka, chudého v duchu. Ale možná, že budeš moci využívat více takových 
situací, které způsobí, že tvá modlitba začne být modlitbou člověka chudého v 
duchu. 
Pokud přichází modlitba velmi snadno, i to je Boží dar, kterým netřeba pohrdat. 
Avšak skutečný pokrok v modlitbě se uskutečňuje prostřednictvím zápasu, 
kterým musíš dojít k Bohu. Tento zápas je vyjádřením touhy po Bohu a ta je 
podstatou modlitby. Pokrok se dostaví skrze tvou touhu vejít do království 
Božího, tím že se mu otevřeš a dovolíš, aby se on - Duch svatý - v tobě modlil. 
Sama tato touha je pro modlitbu to nejpodstatnější; jsou pak tedy tak důležité 
výsledky? Důležité je, že toužíš, že se opravdu chceš modlit. Čím víc budeš 
dychtit po Bohu, tím lépe. Modlitbou tedy musíš bojovat, abys došel k Bohu, a 
je třeba, aby sis toto úsilí zamiloval. Bůh přijme všechny tvé touhy, ačkoli by se 
ti mohlo zdát, že nemají velkou hodnotu. Má rád skromné dárky, nechce 



nádherné květy, dává přednost obyčejným lučním, neboť takové nesytí naši 
pýchu. Kdosi řekl, že ze všech darů má Bůh nejraději ty skromné, které pro 
člověka nejsou ničím, nač by měl být hrdý. A právě o to jde i v případě 
modlitby. Bůh přijímá každý tvůj dárek, i kdyby neměl hodnotu větší než hrstka 
prachu. Každému z nich dává nedocenitelnou hodnotu samotným faktem, že jej 
přijímá. Tvoje modlitba může být právě jako hrst prachu, ale stane se 
nedocenitelnou, poněvadž ji Bůh, tvůj milující Otec, přijímá. Přijímá ji s 
takovou radostí, s jakou matka přijímá obyčejný kvítek od malého dítěte, 
protože jde o úmysl, nikoli o předmět. 
I to se může stát, že nebudeš mít Bohu v modlitbě co nabídnout. Pak mu dáš toto 
svoje „nic", svou naprostou bezmocnost. Obětuj Pánu vše, dávej se mu k 
dispozici takový, jaký jsi: malý, bezmocný, chudý v duchu. To bude ta nejlepší 
modlitba, nejlepší, poněvadž shodná s prvním blahoslavenstvím. Modlitba 
chudého člověka je modlitbou člověka, který je prostý, tj. který se nedovolává, 
který nevyžaduje, aby sestoupil Duch svatý. Když Bůh vidí takovou duši, 
zbavenou její vlastní síly, pak do ní sestupuje se svou silou. Blahoslavení chudí 
v duchu, blahoslavení, kteří se modlí modlitbou chudých v duchu. 
 
Růženec Panny Marie 
Jan Pavel II. se o slavnosti Matky Boží na Nový rok modlil v bazilice sv. Petra v 
Římě: „Blahoslavená, která jsi uvěřila. Evangelista o tobě říká: 'Maria to 
všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.' Tys pamětí církve, církev se 
od tebe učí, Maria, že být Matkou znamená být živou pamětí, že to znamená 
uchovávat v srdci a rozvažovat o věcech radostných i bolestných. Tyto věci - 
záležitosti svého Syna i ty, které se týkaly jí samotné jako Matky, která byla 
zapojena do všech věcí svého Syna - Maria uchovávala, pamatovala si je a 
uvažovala o nich ve svém srdci. Byla pamětí v prvotní církvi a zůstala touto 
pamětí po všechna staletí dějin církve." 
Podle slov Svatého otce je Maria pamětí církve. V jejím životě došlo ke 
zvěstování, k obětování Syna v chrámě a k nalezení dvanáctiletého Ježíše. Říká-
li evangelium, že ona o tom všem rozvažovala a uchovávala to ve svém srdci, 
znamená to, že se modlila pomocí těchto událostí. 
Bylo to, jako by odříkávala svůj růženec, třebaže bez přebírání zrn, jako by se v 
paměti vracela k tomu všemu, co bylo důležité v životě jejího Syna i v jejím 
vlastním. Maria přece nemohla zapomenout například na tu první z 
nějdůležitějších událostí svého života, jakou bylo andělské zvěstování. Žila 
událostmi radostnými i těmi, jež byly spojeny s umučením a zmrtvýchvstáním 
jejího Syna. To byla její modlitba. Když se modlíš růženec, modlíš se její 
modlitbu. Jsi jakoby obrazem Matky Boží. Napodobuješ ji v onom uchovávání a 
rozvažování tajemství Syna i Matky. Je pamětí církve, pamětí každého z nás na 
ony události. Každá z těchto událostí má pro nás být živá. Když o těchto 



tajemstvích uvažuješ, navazuješ s nimi kontakt a ony se pro tebe stávají řečištěm 
milosti. Zamilovat si růženec znamená zamilovat si evangelium, zamilovat si 
rovněž Marii a všechny ty věci, které uchovávala a o nichž rozvažovala ve svém 
srdci a které utvářely její život. 
 
Člověk ustavičné modlitby 
Výjimečným člověkem modlitby byl Guy de Larigaudie. Zdálo se, že je to 
člověk, jemuž Bůh nic neodmítl: byl to velký cestovatel (poprvé projel autem z 
Francie do Indočíny), vůdce francouzské mládeže; někdo, kdo miloval 
Boha celým srdcem, proto mohl plně milovat i své bližní a svět. Pod jeho 
fotografií byl nápis: „usmívající se svatost". Jeho náboženský postoj 
charakterizovala především modlitba, která přitakává světu, úžas nad jeho 
krásou, plný víry. Vždyť milujeme-li Boha, milujeme i svět. Ve svých 
poznámkách napsal: „Všechno je třeba milovat: orchidej, nečekaně rozkvétající 
v džungli, krásu koně, gesto dítěte, vtip či úsměv ženy. Je třeba žasnout nad 
veškerou krásou, objevovat ji, i kdyby byla ponořena v blátě, a povznášet ji k 
Bohu" (Etoile au grand large). 
Samozřejmě to neznamená, že by v jeho životě nebyly zápasy a oběti, že by 
nebylo zkoušek víry a odvážných rozhodnutí - vždyť svatost nemůže být snadná. 
„Cítit ve svém nitru všechnu špínu, prostopášnost a var lidských instinktů, ale 
nad všechno se povznést, neutopit se v tom -jako kdybys šel po vyschlé bažině a 
nechal se nadnášet jakousi lehkostí, která tvým nohám nedovolí uvíznout" (ibid). 
„Byla to asi kreolka. Měla nádherné paže a onu zvířecí krásu míšenek s plnými 
rty a ohromnýma očima. Byla krásná, šíleně krásná. Abych řekl pravdu, zbývalo 
jen jedno. Neudělal jsem to. Skočil jsem na koně a ujel jsem cvalem neohlížeje 
se zpět a plakal jsem zoufalstvím a vztekem. Doufám, že v den soudu, pokud 
nebudu mít nic jiného, co bych mohl Bohu obětovat, dám mu všechna ta objetí, 
která jsem kvůli lásce k němu nechtěl poznat" (ibid). 
Čistota je možná, pokud je postavena na základech modlitby. „Je možná, krásná 
a obohacující, pokud se opírá o pozitivní základ: o živou, naprostou lásku k 
Bohu, neboť ona jediná dokáže uspokojit obrovskou potřebu lásky, které je 
srdce člověka plné" (ibid). 
Guy de Larigaudie miluje riziko, tanec, zpěv. Je dokonalý plavec, lyžař. Přijímá 
všechny radosti, ale všemi jeho zážitky a pocity se prolíná v nerušeném rytmu 
rozhovor s Bohem, naplněný vírou. Vyznává: „Krásné cizinky nemohly 
pochopit, že i při nejúchvatnější taneční hudbě moje srdce udržuje takt modlitby 
a že tato modlitba je silnější než jejich šarm a půvab" (ibid). Ve své modlitbě o 
krásu prosil: „Bože můj, učiň, aby naše sestry - mladé dívky - měly harmonická 
těla, aby byly usměvavé a vkusně oblékané. Učiň, aby byly zdravé a aby jejich 
duše byly čisté. Ať jsou čistotou a půvabem našeho těžkého života. Ať jsou vůči 



nám prosté, mateřské, bez neupřímnosti a koketování. Učiň, aby se nic špatného 
mezi nás nevkradlo. A abychom - chlapci a dívky - nebyli jedni pro druhé 
důvodem k pádu, ale vzájemným obohacením". Dále vzpomíná: „Mezi Tahiti a 
Hollywoodem, na korálových plážích a na palubách parníků jsem držel v náručí 
v rytmu tance nejkrásnější ženy světa. Nezatoužil jsem utrhnout žádný z těch 
květů, které se nabízely nebo planuly touhou být dobyty. Ale přece jsem od toho 
neupustil kvůli nějakým lidským důvodům. Moje tělo bylo žhavé, ale bylo to 
kvůli jediné lásce, lásce k Bohu, které jsem přísahal, že zůstanu netečný" (ibid). 
Když hovoří o eucharistii, říká: „Každodenní svaté přijímání bylo pro mě 
každého rána koupelí v živé vodě, která posilovala a uklidňovala [...], bylo 
výživným pokrmem před další částí cesty, bylo něžným pohledem, jenž mi 
dodává odvahu a naději. Prošel jsem světem jako zahradou, obklopenou zdí. 
Hledal jsem dobrodružství na pěti kontinentech [...], jenže zahradní zeď 
nespadla a já jsem navždy uvězněn. Přijde však den, kdy budu moci zazpívat 
píseň lásky a radosti. Zmizí všechny přehrady. A já dosáhnu nekonečna" (ibid). 
Jak vypadá modlitba víry tohoto současného světce? Napsal: „Když se dívám na 
nejnudnější úsek toho nejhoršího film, lze se modlit samovolně do rytmu 
sekvencí či hudby: za herce, režiséra nebo statisty, za veřejnost, která se baví 
nebo nudí, za svého souseda zprava nebo zleva. A tak čas, který uběhl, nebude 
promarněn" (ibid). V modlitbě pro sebe nachází sílu v těžkých chvílích, jež 
vyžadují tolik věrnosti Pánu. Vyznává: „Přicházejí těžké hodiny, kdy pokušení 
ke hříchu svírá celé tělo tak silně a neodbytně, že jsme schopni jen mechanicky - 
koutkem úst a téměř bez víry - říkat: Bože můj, prese všechno tě miluji, smiluj 
se nade mnou. A jsou večery, kdy sedíme třeba v kostele a nemůžeme se ani 
modlit [...], sotva dovedeme opakovat tuto ubohou větu, které se chytáme jako 
tonoucí stébla: miluji tě, můj Bože, navzdory všemu" (ibid). 
„Když žnete srpem plevel, když žvýkáte stéblo trávy, když se ráno holíte, lze 
Bohu neúnavně opakovat, že ho máte moc rádi. [...] Zpívat si o svém uplynulém 
životě, snít o budoucnosti - a tak hovořit ke svému Bohu. A mluvte s ním také, 
když s radostí tančíte v záři slunce na pláži nebo lyžujete. Mějte vždycky Boha 
blízko sebe jako přítele, kterému můžete důvěřovat" (ibid). 
„Tak jsem si zvykl na Boží přítomnost v sobě, že mám vždy hluboko v srdci 
modlitbu, která stoupá na rty jako květ. Tato téměř neuvědomělá modlitba 
neustává ani v polospánku, který doprovází kodrcání vlaku či brumlání lodního 
šroubu, ani při tělesném nebo duševním nadšení, ani v městském shonu nebo 
když je má mysl soustředěna na nějaký úkol. Kdesi v mém nitru je nekonečně 
klidná a čistá tůň a nemohou ji ovlivnit ani stíny, ani povrchové víry... Celý můj 
život bylo jedno dlouhé hledání Boha. Všude a v každé hodině, na každém místě 
světa jsem sledoval jeho stopy. Smrt pro mě bude pouze velkolepou chvílí, kdy 
se utrhnu ze 'šňůry'" (ibid). 



KAPITOLA VI. 
Láska jako realizace víry 
 
 
Při svém nanebevstoupení Kristus slíbil, že s námi zůstane po všechny dny až do 
konce světa (srv. Mt 28,20). Nezůstal pouze v církvi, pouze v eucharistii, jež 
zpřítomňuje jeho spasitelné dílo, zůstal také v našich bližních, s nimiž se 
ztotožňuje: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších 
bratří, pro mne jste udělali" (Mt 25,40). Díky přítomnosti bližních okolo nás se 
všední život stává výzvou naší víře, neboť je to víra, která nám dovoluje dívat se 
na svět Kristovýma očima a zahlédnout Boží přítomnost ukrytou ve druhém 
člověku. 
„Víra se projevuje láskou" (Gal 5,6) a v lásce nachází svou životní plnost, zve 
nás do společenství svatých, ke „communio" s Bohem a s bratry. Bůh nám 
zjevuje svou lásku (agapé), kterou přijímáme skrze víru, abychom ji dále mohli 
předávat zase druhým. Jan Pavel II. řekl, že vy danost Bohu skrze víru získává v 
lásce svou pravou povahu a rozměr splaceného daru. 
 
Agapé 
Existují dva základní druhy vazeb mezi lidmi a v korelaci k nim dvě koncepce 
lásky. První, starověká koncepce, kterou nám zanechal Platón, nazývá lásku 
slovem erós, druhá koncepce, již předkládá křesťanství, je řecky nazvána agapé. 
Existují tedy erós a agapé, dva druhy lásky, jež leží u základů dvou různých 
vazeb mezi lidmi. Platónský erós je láskou, která miluje to, co považuje za 
hodné lásky. Je to láska citová. Jestliže se ti někdo nebo něco líbí, např. pro 
pěkný, estetický vzhled, jestliže je ti milé s někým být, něco vlastnit, toto vše 
plyne pouze z tvých čistě přirozených citů a je to platónským erótem. Máš rád 
něco, co ti působí požitek, s čím je ti dobře. To je láska sebestředná, neboť v ní 
jde ustavičně o tebe, o to, aby tobě bylo příjemně. 
Tuto lásku přes její nedostatky a omezení, přes její zištnost a nestálost, nelze 
odsuzovat nebo zavrhnout. Váže se k přirozenému řádu, jenž pochází od Boha, 
ale byl narušen prvotním hříchem. Je třeba ji očišťovat a přetvářet v lásku 
nadpřirozenou, takovou, jež je podstatně spojena s životem milosti a - podle 
evangelia i svatého Pavla -je odrazem lásky samotného Boha. Je popsána 
slavnými slovy sv. Pavla z listu Korinťanům: „Láska je shovívavá, láska je 
dobrosrdečná, [...] nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, I zapomíná, když jí 
někdo ublíží. [...] Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, 
všecko vydrží" (l Koř 13,4-7). Tato láskaje v řeckém originále listu označena 
termínem agapé. V křesťanské koncepci je Bůh agapé -láska, která sestupuje k 
člověku a miluje to, co není láskyhodné. Je to láska spontánní, bezděčná a 



dobrovolná, která se dává jen proto, že je láskou. Agapé nemyslí na sebe, je to 
láska, která miluje člověka. Někdy se nám zdá, že je třeba se Bohu zalíbit, 
zasloužit si jeho lásku. Ale on tě miluje proto, že jsi jeho dítětem, ne proto, že 
bys toho byl hoden. Agapé je láska tvořivá, láska, která miluje ne proto, že jsi 
hoden lásky, ale abys jí byl hoden. Agapé touží v tobě vytvářet dobro, stále víc 
dobra. Někdo dostane od Boha zvláštní milosti a diví se, proč jimi byl obdařen. 
Ale vždyť láska agapé sestupuje na ty, kdo si ji nezaslouží, sestupuje na nás 
všechny, neboť nikdo jí není hoden a všichni potřebujeme tuto tvořivou lásku, 
která dává vznik dobru. Bolest Boha, který je láskou, spočívá v tom, že nemůže 
rozlévat svou lásku v plnosti, že jí nemůže zaplavit lidskou duši, kterou 
nezměrně miluje. Bůh stále hledá otevřená srdce, jimž by mohl bezmezně dávat 
svou nekonečnou lásku. Pro matku, která miluje své dítě, i kdyby bylo 
sebeošklivější, bude vždy tím nejkrásnějším, protože je to její dítě. Je důležité, 
kolik máš vad? Třeba jich máš opravdu hodně, možná tě tíží, snad je už nemůžeš 
snést. A přece tě chce Bůh zahrnout svou láskou, chce na tebe sestoupit a utvořit 
v tobě lásku, aby tě, hříšného a nehodného, učinil mistrovským dílem své lásky. 
Láska agapé, jež na tebe sestupuje shůry a kterou přijímáš skrze víru, v tobě 
nemůže být uzavřena. Láska jako dobro, jako hodnota se musí rozlévat, musí být 
předávána. Agapé je Kristus, jenž v tobě žije a chce skrze tebe a v tobě milovat 
ostatní. Člověk obdařený láskou agapé, láskou nezištnou, sám začíná milovat, 
přesněji řečeno, to Kristus v něm začíná milovat ostatní. Agapé není ani tak 
láskou citovou, jako láskou vůle, která chce ostatním rozdávat dobro. Pouta, 
která vytváří mezi lidmi, dovedou trvat dokonce i po smrti. Není důležité, kdo je 
ten druhý - škaredý nebo hezký, milý či nemilý, plný vad a hříchů, anebo nikoli. 
Důležité je, že láska agapé chce toho druhého milovat, aby se mohl stávat 
lepším. Tato láska agapé, jež v tobě roste následkem Kristova sestoupení do 
tvého srdce, se často projevuje v maličkostech, v gestech, pohledech. Je velmi 
důležité, abys tuto lásku rozdával vřelostí svého pohledu, úžasem, ustavičným 
příznivým přijímáním druhých. 
 
Role citů 
Agapé je nejen láskou tvořící svět, je též láskou tvořící communio, společenství 
lidí. Kontakt mezi lidmi je často otázkou citů. Existují tři základní druhy 
mezilidských emocionálních vztahů. Mohou to být vztahy řízené pozitivními 
city: když je ti někdo blízký, líbí se ti, máš ho rád, chceš s ním být. Takové 
pozitivní city můžeme zakoušet ve vztahu k Bohu i k člověku. Může ti např. být 
dobře s Bohem. Občas je člověk „celý bez sebe radostí", když jeho emocionální 
setkání s Bohem trvá hodiny, dny či dokonce měsíce. Pozitivní city dokáží 
zaplavovat lidskou duši. V druhém případě pozitivní city mizí, rodí se určitá 
emocionální prázdnota - nic tě k dané osobě nepřitahuje. To se může stát naráz, 
anebo pozvolným procesem. Z psychologického hlediska lze pak hovořit o 
určité emocionální dezintegraci. A tehdy může nastat třetí varianta, ta 



nejobtížnější, když se objeví city negativní. Pocit nechuti se může objevit jak ve 
vztahu k druhému člověku, tak i ve vztahu k záležitostem týkajícím se Boha. To 
poslední se často stává v obdobích očišťování. Tehdy tě může něco „vystrčit" z 
kostela, můžeš pociťovat nechuť ke zpovědi nebo ke svatému přijímání, můžeš 
mít těžkosti v modlitbě, v kontaktu s Bohem. Podobně se mohou projevit 
negativní city vůči druhému člověku. Najednou tě ten, kdo ti byl důvěrným 
přítelem, začíná prostě dráždit a odpuzovat. 
Lidské vazby, založené na pozitivních citech, jsou vazbami přirozenými. Takové 
city a vazby se mohou rodit v každé skupině lidí, dokonce mezi zločinci. Mohou 
to být pouta kolegiální. Často můžeš potkat lidi, kteří jsou spolu dokonale 
sehraní, ve smyslu přirozených vazeb, díky společným zájmům. Avšak 
přirozené pozitivní city nejsou rozhodně ničím trvalým. Mohou se objevit např. 
na počátku manželství, a potom mizí. Co se stane, když uvadají? Přichází krize, 
zapříčiněná neúnosnou vzrůstající citovou prázdnotou. Ve vztahu k Bohu to 
bude jistý druh vyprahlosti, necítím nic v kontaktu s Bohem, nic mě netáhne k 
modlitbě, ani ke zpovědi nebo k eucharistii. Podobná krize nastává při 
nedostatku citů k druhému, kdy tě náhle přestane něco přitahovat k člověku, 
který ti byl předtím blízký. Tehdy se rodí zvláštní prázdnota ve vztazích k 
přátelům a známým. 
A konečně třetí situace, již velmi obtížná, když se objeví emocionální nechuť k 
záležitostem Božím či odpor k druhému člověku. V takovém případě je někdy 
zapotřebí úplného hrdinství, aby se člověk překonal. Ale právě tehdy, když 
přirozená vazba přestává nebo se do jisté míry oslabuje, je šance, aby se 
projevila nebo prohloubila vazba nadpřirozená. 
V manželství může nastat taková situace, kdy se manželé k sobě tak dokonale 
hodí, že jsou jako dva kousky rozlomené cihly, které k sobě po přiložení 
dokonale přilehnou. Z hlediska víry to není ideální. Vždyť je to jen čistě 
přirozená souhra pozitivních citů. Není to ještě křesťanská láska, láska agapé, na 
které je nutno pracovat. Podobné je to s dětmi v rodině. Nemusejí být sehrané, 
nejde o to, aby s nimi nebyly problémy. Jde o to, aby se zkoušely navzájem 
milovat i přes všechny vady a rozdílnosti; není třeba, aby byly v dokonalé shodě. 
 
Krize přirozených vazeb 
Pokud je jakékoli společenství, ať už manželství, přátelství nebo jiná skupina, 
založeno výlučně na přirozených vazbách, nemá žádnou větší šanci na přežití. 
Jednou, dříve nebo později, se musí bud' rozpadnout, anebo přejít na vyšší 
stupeň existence. Z hlediska víry lze říci, že je dobré, když se v našem životě 
projevují krize tohoto druhu. Je dobré, že se nám náhle někdo stane méně 
milým, ztrácíme v něm zalíbení, neboť s tím může být spojena výjimečná 
příležitost. Kristova výzva k životu podle evangelia se právě tehdy stává zvlášť 
aktuální. Je tomu tak i ve vztahu s Bohem, v obdobích očišťování, často 



intenzivních a prudkých, kdy necítíš s Bohem žádný kontakt, kdy se ti zdá, že ho 
vůbec nemáš rád, když tě od něho něco přímo odvrací, ale ty se snažíš zůstat mu 
věrný. Jak cenná je v takovou chvíli zpověď, když nemáš chuť k ní jít, jak cenná 
je eucharistie, když tě k ní nic nepřitahuje, ale ty přesto jdeš, poněvadž víš, že 
on, Kristus, který tě miluje, je tam a čeká na tebe. 
O kolik víc pak do toho vkládáš svého úsilí; tvé sebedarování roste úměrně 
vzrůstajícímu nedostatku přirozených vazeb. Jak je dobré, že se mezi námi 
projevují krize, že jsou často v manželství neshody, že se děti občas poperou, 
protože spolu nevycházejí. To je ta skulina, ta trhlina, která může umožnit zrod 
či prohloubení nadpřirozené vazby a nadpřirozené lásky. Té lásky, která je 
Kristovým dílem a která - jestliže se rozvíjí - je nekonečná. Teprve taková láska 
je silná, silná mocí Kristovou, mocí Boží. Manželství, silné v Bohu, je takové 
manželství, které touto dezintegrací prošlo a dokázalo se znovu scelit, integrovat 
na vyšší úrovni. Blahoslavený každý, kdo prožil nějakou takovou těžkou chvíli s 
Bohem, nezradil ho, nezapřel a zůstal mu věrný, poněvadž tehdy jeho láska 
zapustila kořeny. 
V tom všem je jakási velká naděje, zejména pro ty, kteří mají starosti, „že je to 
pro ně občas tak těžké". Není vždy snadné vyjít s druhým člověkem. Někdy se 
zdá, že dělá všechno pro to, aby nás od sebe odpudil, ale právě tehdy pro nás 
znamená zvláštní milost, poněvadž s sebou nese výzvu k přechodu z pouta 
přirozeného k vazbě nadpřirozené, k agapé. Z hlediska víry j sou právě ti lidé, 
ve kterých máme menší zalíbení, pro nás nejcennější, protože vytvářejí nejlepší 
příležitost k polarizaci našich postojů a ke zjištění, že milovat není totéž jako mít 
zalíbení. 
 
Dovolit, aby v nás miloval Kristus 
Zvláštností křesťanské lásky je kristocentrismus v obojím významu toho slova. 
Zaprvé je Kristus nejvyšším a jedinečným vzorem lásky. Máš milovat jako on: 
„Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem: jak jsem já miloval vás, tak 
se navzájem milujte vy" (Jan 13,34). Abys však mohl milovat jako Kristus, 
musíš skrze víru objevovat jeho tvář, která je ukázána ve zjeveném slově. 
Nestačí Krista poznávat teoreticky. Až s růstem víry v tobě totiž bude růst láska, 
bude růst existenciální spojení s ideálním příkladem lásky, jakým je Ježíš 
Kristus. Skrze víru, která ti dovoluje pozorně naslouchat zjevenému slovu a 
přilnout ke Kristově osobě, poznáš toho, jenž je vzorem lásky, a zatoužíš 
milovat tak, jak miloval on - a on miloval až do krajnosti. Skrze víru si budeš 
osvojovat jeho myšlenky a touhy, budeš myslet jako on, toužit jako on, milovat 
jako on. 
Za druhé je křesťanská láska Kristovou láskou v nás. On je naše Cesta, Pravda a 
Život. Je tím, kdo myslí, modlí se, žije v nás a miluje v nás svou láskou. 
Velikost tvé lásky je předurčena velikostí tvé víry, která ti umožňuje účast na 



Božím životě. 
Následovat Krista neznamená ani tak doslovně napodobovat jeho skutky, jako 
spíše přilnout skrze víru tak, aby se jeho vůle stávala naší vůlí a jeho život byl 
vždy viditelný ve způsobu života našeho. Svěřit se Kristu skrze víru znamená 
přijímat jeho lásku, která na nás sestupuje, dovolit, aby nás miloval, dovolit, aby 
v nás a skrze nás mohl svou láskou milovat ostatní. Víra dovoluje oddanost, 
věrnost a vydanost Kristu, a tímto způsobem pak vytváří jednotu s důvěrou a 
láskou. Víra, která proniká celek křesťanské existence, v sobě totiž zahrnuje 
naději i lásku jako dva způsoby své realizace. 
Není snadné milovat někoho, ke komu cítíme odpor. Proto se musíme otevřít 
Kristu a vůči drtící vlně negativních pocitů se cítit jako bezmocné dítě. Musí se 
v nás projevit postoj dítěte, bezmocného tváří v tvář věcem, které jsou spojeny s 
Bohem a s lidmi, s těmi, kdo nás obklopují, a s prostředím. Totiž teprve takový 
postoj, postoj důvěřivé víry, že Ježíš přijde a sám v nás bude milovat i ty, které 
nejsme s to mít rádi, nám umožní přechod k lásce agapé. Vždyť konec konců v 
situaci, kdy v nás narůstají negativní city nebo se přinejmenším zmenšují city 
pozitivní, v nás dokáže milovat pouze Kristus. Naše vůle by se díky němu měla 
osvobozovat od pocitů a emocí, anebo k této svobodě alespoň tíhnout. Jeho 
přítomnost v nás nám přináší obrácení, osvobozuje, obdarovává milostí, a tudíž i 
svobodou. Tato přítomnost se však uskutečňuje v závislosti na naší pokoře, na 
tom, zda jsme malí a bezmocní před Bohem, neboť teprve takoví dokážeme 
skrze víru přijímat Ježíšovu lásku. Obtíže ve vztazích s lidmi, které se v tomto 
smyslu v našem životě projevují, jsou příležitostí, abychom se otevřeli milosti, 
Ježíšově lásce. Sestupuje na nás jako božská láska agapé, když vidí, jak jsme 
bezmocní vůči svým citům, zatímco zároveň všechno očekáváme od Boha. 
Kristus, jenž sestupuje do tvého srdce, chce milovat, chce se dávat ostatním a 
přát si jejich dobro, chce milovat stále víc a toužit po co největším dobru 
druhých lidí, což ve světle víry znamená toužit po jejich svatosti. Jestliže někoho 
miluješ a přitom se staráš pouze o jeho záležitosti hmotné, časné, pak si musíš 
uvědomit, že ti vlastně chybí autentická láska. Nestačí péče o záležitosti časného 
života, o vzdělání, zdraví, materiální existenci. Plně milovat můžeš jen tehdy, 
když ty sám zatoužíš po svatosti a když zatoužíš vštěpovat toto přání ostatním. 
 
Nemůžeš milovat člověka, když nemiluješ Boha 
Z pravdy, že je to Kristus, kdo v nás miluje druhé, vyplývá, že nemůžeme 
milovat člověka, aniž bychom milovali Boha. Vždyť sám milovat nedokážeš. To 
Kristus v tobě miluje. Když miluješ Krista a otvíráš se mu, otevíráš se božské 
agapé, dovoluješ mu, aby miloval tebe a skrze tebe ostatní. Tvá otevřenost, ať 
už uskutečňovaná skrze svátosti či v modlitbě, ti umožňuje milovat druhé. 
Můžeš dávat Krista ostatním úměrně tomu, jak ho přijímáš a dovoluješ, aby tě 
zahalil. Milovat druhého člověka znamená dávat mu Krista. Nemůžeš dát, co 



nemáš. Čím víc miluješ Boha a v této lásce ho přijímáš a dovoluješ mu v tobě žít 
a konat, tím jsi schopnější milovat druhé. 
Milovat znamená dávat se, poskytovat druhým dobro. Nestačí však dávat pouze 
hmotná dobra. Ve světle víry jsou důležitější dobra duchovní. Pokud je svým 
bližním nedáváš, pakje to jakási duchovní „krádež", duchovní „křivda". Oni 
přece na tato dobra mají právo. Tvé okolí má právo na to, aby ses pro ně stával 
čistým řečištěm milosti, rosteš-li sám v milosti posvěcující a ve snaze o svatost. 
Tvůj růst ve svatosti se stává - ve světle víry - tím nejcennějším darem pro tvé 
bližní. Musíš svou lásku zpochybnit, musíš stanout v pravdě a zeptat se, zda 
opravdu miluješ. Jsi určitě přesvědčen, že miluješ své dítě, protože se nestaráš 
jen o časné záležitosti, ale také se za své dítě modlíš. Ale hodnota a účinnost tvé 
modlitby přece nezáleží na citech, ale je závislá na míře posvěcující milosti, na 
velikosti tvé víry a Boží lásky. Nežiješ-li duchovním životem, neroste-li v tobě 
víra a Boží láska, stáváš se pro své okolí v duchovním smyslu „zlodějem". 
Matka, která je „vlažnou" křesťankou a neoddala se skrze víru Kristu, si musí 
uvědomit, že tím, že si nezamilovala Krista, nezamilovala si plně ani své dítě. 
Tím, že nechodí ke svatému přijímání, připravuje o zvláštní milosti i své dítě, 
které je jejím pokladem. Nevědomky je okrádá o milosti, jež by na ně splývaly 
díky jejímu svatému přijímání. Totiž každá účast na eucharistii, každá svátost 
smíření, ostatní svátosti i každá modlitba - následkem „systému spoj ených 
nádob", čili našeho úzkého spojení v Kristově mystickém Těle - znamená 
vždycky zároveň poskytovat dobro ostatním. Natolik miluješ muže, syna, dceru, 
rodiče, osoby blízké i vzdálenější, nakolik se sám obracíš k Bohu, nakolik 
usiluješ o svatost, nakolik nežiješ už ty, ale žije v tobě Kristus. On, který je 
jediná láska a jediné dobro, nás chce milovat neomezeně a ustavičně hledá duše, 
na něž by mohl rozlévat přemíru své lásky. Nelze milovat člověka a nemilovat 
Boha. Takže druhé opravdu milují pouze svatí, ti, kteří se dokonale otevřeli 
Kristu, ve kterých může Kristus plně žít a milovat. 
 
Seberealizace v Kristu 
Psychologie hovoří o ideálním „já" a aktuálním „já". Každý z nás má nějakou 
představu o tom, kým by chtěl být, čí obraz a podobu by v sobě chtěl realizovat. 
Tato přání zrcadlí ideální „já". Naproti tomu aktuální, faktické „já" může často 
být tak odpudivé, že někteří se na své opravdové „já" zlobí či přímo zuří. To 
není adekvátní postoj. Dokazuje však, že člověk nechce být takový, jaký je, že 
má své ideální „já", že touží být jiný, víc podle ideální představy o sobě. 
Pokud se skrze víru otvíráš Kristu, stane se tvou „cestou, pravdou a životem" 
(Jan 14,6). On sám ti pak začíná ukazovat tvé ideální „já" a zároveň je 
uskutečňovat. On sám bude uskutečňovat tvou seberealizaci. 
U věřícího člověka se bude obraz ideálního „já" zdokonalovat současně s 



rozvojem duchovního života, se zvyšující se identifikací s Kristem. Poznávání 
Krista, naše oddanost a věrnost v nás totiž rodí touhu se s ním ztotožnit. Kristus 
se pak stává naším osobním ideálem, naším ideálním , já". Růst ve víře a v 
milosti způsobuje, že se vyjasňuje tvé ideální „já", poněvadž tehdy ti Kristus 
uděluje stále víc nadpřirozeného světla a stále více se ti zjevuje. 
Jelikož jsme všichni předurčeni k tomu, abychom „byli ve shodě s obrazem jeho 
Syna" (Řím 8,29), jedině Kristus může být naším pravým osobním ideálem. Jak 
se tedy obraz tvého ideálního „já" blíží Kristovu obrazu, tak se ty blížíš pravdě, 
Kristus sám se stává tvou cestou a pravdou. On sám také uděluje sílu tvé vůli, 
abys mohl podle vzoru ideálního, já" utvářet svoje, já" aktuální. 
Každý z nás se realizuje až tehdy, když miluje. Mohu realizovat sebe sama díky 
těm, které miluji. Taková je Boží ekonomie a taková je moje duševní struktura. 
Nikdo z nás se nemůže realizovat bez vztahu ke druhému. Bez tohoto vztahu 
nebudeš nikdy plně sám sebou. Může se stát, že je v našem vztahu s druhými 
všechno téměř dokonalé, takže nevidíme nutnost žádného hrdinství. Občas nás 
však náš bližní dokáže postavit do takové situace, že by bez určitého hrdinství 
zbývalo jen popřít lásku. Během druhé světové války byli lidé často postaveni 
do takových situací, které vyžadovaly heroickou lásku - buď budeš bít ty, anebo 
budeš bit ty sám; buď budeš zabíjet, anebo sám zemřeš. To byly výjimečné 
situace, ale i za méně dramatických okolností nás bude Bůh vyzývat k lásce za 
velkou cenu. Pak se přesvědčíme, že nedokážeme milovat, a snáze pochopíme 
hluboký smysl Kristových slov: „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo 
zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete 
dělat nic" (Jan 15,5) -bez Krista nemůžeme dělat nic. To Kristus je naším 
životem. Bez něho se stáváme ratolestí, odseknutou od vinného kmene, která 
usychá. Člověk se nemůže realizovat bez Krista. 
Seberealizace každého z nás se uskutečňuje tak, jak se otevíráme Kristu, jak 
dovolujeme, aby on sám v nás miloval, aby on sám v nás žil. Kdyby ses plně 
otevřel Kristu, mohl bys se sv. Pavlem říci: „Už nežiji já, ale žije ve mně 
Kristus" (Gal 2,20). Ale Kristus tuto neobyčejnou touhu skutečně má: chce 
milovat každého z nás láskou jemu vlastní; chce mít tolik tváří, kolik je na zemi 
lidí. 
Církev učí, že neexistuje láska bez kříže - abych mohl milovat druhého člověka, 
moje „já" musí být ukřižováno. Já to však nepřijmu bez milosti. Pouze milost 
mě k tomu může uschopnit. Milost však působí tak, že j e to sám Kristus, kdo se 
podílí na mém „chci", na onom lidském: „chci milovat, chci volit dobro". 
„Vždyť i to, že chcete, i to, že pak jednáte, působí přece ve vás Bůh, abyste se 
mu mohli líbit" (Fil2,13). 
Naše vůle, kterou můžeme volit dobro a laškuje slabá. Lidská vůle je příliš 
slabá, než aby dala přednost tomu, co je obtížné, co vyžaduje přeškrtnout vlastní 
egoismus. Pokud to někdo ještě nezažil, pak se určitě jednou přesvědčí, že 



opravdu nedokáže milovat, že nedokáže odumřít sobě. Zjistí, že jen díky milosti 
se každý z nás stává plně člověkem. 
Láska je úkon vůle, je to naše touha obdarovávat druhé lidi tím, co je dobré. 
Víme, že každý z nás může něco chtít např. na 5, 70 či 100 procent. Pokud je v 
nás jen „desetiprocentní" touha realizovat lásku, je to příliš málo na vytváření 
harmonie mezi lidmi, příliš málo na to, aby začal a trval proces sjednocení lidí; 
příliš málo na to milovat takovým způsobem, jako miloval Kristus. Moje „chci" 
však může být stále posilováno Kristovou milostí, takže začnu chtít plnit 
Kristovo přikázání „milujte se navzájem: jak jsem já miloval vás" (Jan 13,34) už 
ne na 10 procent, ale na 70 nebo dokonce víc. Tak se v nás zjevuje Kristův život. 
Objevit Krista v druhém člověku v ničem neumenšuje hodnotu bližního. Miluji-
li Krista, miluji zároveň toho člověka. To díky Kristu nás druhý člověk začíná 
fascinovat, jak se stává stále lepším, stále krásnějším. Když Kristus vstupuje do 
říše jeho vůle, způsobuje, že tento člověk stále víc touží po dobru, že je v něm 
tohoto dobra stále víc. Je to jeho dobro, protože přijatá milost se stává dobrem 
člověka, třebaže současně zůstává dobrem Kristovým. Kristus vstupuje do 
našeho života tak dokonalým způsobem, že je to on, kdo miluje druhého člověka 
mojí láskou, a já miluji jeho láskou. Není tu nějaké rozdělení ani odcizení, 
naopak, právě díky tomu, že je Kristus ve mně, stávám se sám sebou - miluji a 
roštu v lásce. 
Stane-li se Kristus mým ideálním „já", uskutečňuje se moje seberealizace. A 
naopak, když hřeším, když Kristu říkám „ne", okrádám se o vlastní, já", stávám 
se sebou stále méně. Hřích a uzavřenost vůči Kristu mě izolují. Uzavírám-li se 
Kristu, stává se ze mě smutný, stísněný, zlý člověk: ale takový přece být nechci, 
takové není mé ideální „já". To Kristus je ideálním „já", tvým, mým, každého z 
nás - proto na sebe bere tolik tváří. Zároveň je to on, kdo ideální „já" v každém z 
nás realizuje. Tato vznešená skutečnost je potvrzením Kristových slov: „Já jsem 
cesta a pravda a život." 
Naše seberealizace se uskutečňuje skrze život v pravdě a přijetí Boží výzvy k 
lásce. Bez života vpravdě nelze hovořit o lásce v nadpřirozeném smyslu slova. 
Tato láskaje láskou samotného Krista v nás. On v nás žije natolik, nakolik ho my 
- když se vidíme v pravdě, čili když poznáváme svoji slabost - zveme k sobě, 
nakolik chceme, aby on sám byl naším životem. Člověk sám od sebe není 
schopen konat nadpřirozené dobro. Církev neříká, že lidská přirozenost je 
zkažená, nicméně si musíme být vědomi toho, že sami od sebe nejsme schopni 
nadpřirozeného dobra, že nedokážeme milovat. Sami od sebe nejsme schopni 
pojmout tuto pro nás neobyčejně obtížnou výzvu, zejména přikázání milovat 
bližního, což od nás někdy vyžaduje přímo hrdinství. Kristus v rozhovoru s 
mládencem řekl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: 
Bůh" (Mk 10,18). Všechno, co je v nás dobré, pochází od Boha. „Máš něco, co 
bys nedostal?" (l Koř 4,7) 



K těmto slovům se musíme ustavičně vracet, neboť nelze hovořit o seberealizaci 
v Kristu bez života v pravdě. Kristus o sobě řekl: „Já jsem se proto narodil a 
proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě" (Jan 18,37). Bůh je 
jakoby obzvláště citlivý na pravdu. Když mu připíšeme lidské vlastnosti, 
můžeme říci, že pravda je jeho „citlivé místo". Máš-li se připodobnit Kristu, 
nemůže v tobě být lest a faleš. Kristus, který se ztotožňuje s pravdou, je 
nekompromisní vůči lži a pýše, vůči našim nárokům na to, co v nás uskutečňuje 
on sám. Čím větší Boží milosti připisujeme sobě, tím větší je naše hloupost. 
Když nás před tím chce Bůh ochránit, bude muset své milosti omezit. 
Základem naší seberealizace je pokora. Je tak důležitá proto, že člověku, který k 
sobě nemá žádnou důvěřuje Bůh připraven dát vše. Žiješ-li v pravdě a uznáváš-
li, že bez Krista nemůžeš nic, je to, jako bys ho zval: Přijď a žij ve mně. - A 
teprve pak Kristus přichází. 
Aby sis nepřipisoval Kristovo působení, snaž se co nejčastěji opakovat: To díky 
tobě, Pane, jsem sám sebou; to díky tobě je moje manželka (manžel) tak 
fascinující, díky tobě jsou lidé, které potkávám, tak dobří. - Bude to projev 
pokory. Všechno, co mě na druhém člověku fascinuje, je jak Kristovo, tak i toho 
člověka. Kdybychom si mysleli, že někdo, kdo nás přitahuje nadpřirozeným 
dobrem, je sám od sebe takový, podléhali bychom iluzím. Každý z nás se jednou 
přesvědčí, jak je velmi slabý a hříšný. Avšak Kristus právě z nás, z tebe, chce 
utvořit veledílo, které bude ohromovat ostatní. Pak se budeš stále víc stávat 
sebou, ale současně v tobě bude růst Kristus. 
Každý svatý v sobě realizoval Kristův obraz jiným způsobem. Je zvláštní, že 
máme tak různé světce. V historii církve v Polsku byla královna Hedvika téměř 
arbiter elegantiarum - měla tak mimořádný, a to nejen estetický vkus, 
fascinovala druhé svou inteligencí, rozumovou i duchovní úrovní. A na druhé 
straně si vezměme sv. Benedikta Labres, jenž umíral jako chudák a žebrák. A sv. 
Kamil de Lellis byl v mládí karbaníkem a rváčem a vedl určitě horší život než 
vojáci vyloučení z francouzské cizinecké legie. Jednou, když už z něho byl 
závislý alkoholik, uviděl řeholníka a náhle v něm zasvitla jiskřička naděje -
vždyť i já mohu být jiný. Když později znovu prohrál v kartách a přinucen 
žebrat si kapesníkem zakrýval tvář, tu v něm ožila touha s tím vším skoncovat a 
pochopil, že to, co dělá, je ponižující, že není sám sebou, že je karikaturou 
člověka. Začal snít o tom, že by mohl být normálním člověkem. Rozhodl se ke 
konverzi. A tehdy Kristus uskutečnil jeho seberealizaci, udělal z něj nejen 
normálního člověka, ale mistrovské dílo a dovedl ho ke svatosti. Tak s námi 
jedná Kristus, poněvadž se pro nás chce stávat vším — naší láskou, naší cestou, 
pravdou a životem. 
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