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Jako by ne
Sv. Michal, advent 2014
1.
Před několika lety se uskutečnila v Londýně akce nazvaná „atheistická autobusová kampaň“
„Atheist Bus Campaign“. Po hlavním městě Spojeného království jezdily autobusy s nápisem,
hlásajícími evangelium neoliberálního agnosticismu: „There´s probably no god. Now stop
worrying and enjoy your life.“ „Bůh nejspíš neexistuje. Přestaňme se tedy trápit a začněme si
užívat svůj život.“ (Původní kategorické tvrzení „almost certainly“, „Takřka jistě neexistuje“,
nahradili organizátoři tvrzením opatrnějším, „vědecky korektním“ „probably“,
„Pravděpodobně neexistuje“.) Blízký spolupracovník anglikánského arcibiskupa z Canterbury
prý věnoval na kampaň padesát liber s odůvodněním: „Je to skvělý způsob, jak přimět lidi,
aby přemýšleli o Bohu.“ No, povzdychnou si ti starší mezi námi, přežili jsme horší atheistické
kampaně. Mladší mávnou rukou: Mít tak jejich starosti. Nevím, jaká trápení v kom vzbuzuje
případná Boží existence a proč by mně měla bránit v užívání života. A už vůbec nevím, proč
by mě měla k užívání mého života povzbudit případná Boží neexistence. Ale zřejmě nemám
ponětí o tom, co to je „užívat si života“. Ponořit se do přítomné chvíle, jako kdyby nic jiného
nebylo? Vyvodit důsledky z předpokladu, že nic jiného než MOJE TEĎ A TADY není a nebude?
Apoštol vychází z předpokladu přesně opačného: že je a že bude něco jiného než MOJE TEĎ A
TADY. Té části theologie, která se zabývá koncem, koncem života a světa, posledními věcmi
člověka, se, jak víme, říká eschatologie. „Eschatologická kancelář“, prohlašoval na počátku
20. století liberální evangelický theolog ERNST TROELTSCH, má v naší době „většinou zavřeno“.
Ptát se na poslední věci dnes nikdo nechodí. Po letech mu odpověděl tradicionalistický
katolický theolog HANS URS VON BALTHASAR. „Naopak, eschatologická kancelář má rozšířené
úřední hodiny“. Ano, od první světové války, tedy už sto let, je skoro pořád otevřená! KARL
BARTH, se pokusil na stech stranách své průlomové knihy, Výkladu Listu Římanům, doložit a
zdůvodnit, že „křesťanství, které není zcela a beze zbytku eschatologií, nemá zhola nic do
činění s Kristem“ (Römerbrief 1922, 298). Raději jsem ani jeden z jeho Römerbriefů
neotevřel, abych nepropadl pokušení zavalit vás tu nekonečnými pro-eschatologickými
citáty. Ostatně přesvědčení, že „způsob, tvářnost, tvář, podoba našeho světa, TO SCHÉMA TOU
KOSMOU TOUTOU, FIGURA HUIUS MUNDI, pomíjejí“ (v31b) vždy patřilo k základním větám
křesťanského vyznání. Advent léta Páně 2014 nám to chce znovu připomenout.
2.
„Co jen máme dělat?“ ptaly se na břehu křestní řeky Jordánu zástupy žadatelů o křest Jana
Křtitele. „Co máme dělat my, my celníci a my vojáci?“ Podobnou otázku zřejmě kladli i nově
pokřtění bratři a sestry korintského sboru apoštolu Pavlovi. „Co máme dělat my? My židé a
my pohané, my otroci a my otrokáři, ženatí a my svobodní, my vdovy a my snoubenky, co
máme dělat?“ Co máme dělat, jestliže „lhůta je krátká“ (v29), „vzhledem k tomu, co má
přijít“ (v26)? Jak prorok posledního času, tak apoštol národů se nerozpakovali dávat svým
tazatelům zcela konkrétní odpovědi. Bez výjimky všichni zde shromáždění jsme na svobodě.
Asi nikdo z nás nepracuje na berním úřadě, jistě nikdo z nás neslouží ve vojenské jednotce.
Většina z vás je svobodná a bezdětná. Někdo pomýšlí na založení rodiny a budoucí děti,
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někdo raději ne. Dovolím si teď od Křtitelových i apoštolových konkrétních rad odhlédnout.
To, nač bych se rád soustředil, je theologické jádro Pavlova životního postoje.
V tom podstatném se Pavel s Janem shodují: Křesťan nemusí, ne, křesťan nemá po
přijetí křtu dělat tlustou čáru za svým dosavadním životem. Nechce po nikom, aby po svém
vstupu do církve začínal od nuly. Třikrát za sebou opakuje: Zůstaňte tam, kde jste. Nejste
povoláni ven ze světa, jste povoláni uvnitř ve světě. Přijměte svůj úděl, neměňte svůj stav.
Odhlédněte od vnějších životních podmínek, od stávajících společenských poměrů, od stavu
věcí kolem sebe. „Každý/každá ať žije v tom postavení, které měl od Pána, když ho/ji povolal
k víře.“ (v17a) „Nikdo ať neopouští postavení, v němž ho Bůh povolal.“ (v20) „Domnívám
sem, že vzhledem k tomu, co má přijít, je pro člověka nejlepší zůstat tak, jak je.“ (v26)
Autorita, s níž Pavel tu Pavel mluví, je autorita křesťanského theologa. „Domnívám se“ (v26),
„po mém soudu“ (v40). Není to přímo autorita Kristova. Pavel tu neuvozuje svou řeč slovy
„Přijal jsem od Pána“. V tom, o čem mluví, se mu nedostalo žádného zvláštního zjevení či
osvícení, nedovolává se Ježíšových slov, necituje Starý zákon, nenavazuje na žádnou
raněcírkevní tradici, neargumentuje celocírkevním souhlasem. „V této věci nemám žádný
rozkaz Páně, dávám jen radu“ (v25). To, co říká popř. píše, je výsledek jeho theologického
přemýšlení, je to jeho theologický úsudek. Občas slýcháme, že „každý křesťan je theolog“.
Pokud je toto tvrzení pravdivé, a řekl bych, že nějak pravdivé je, pak v tom smyslu, že každý
křesťan / každá křesťanka se v klíčových otázkách svého života rozhodují z víry, v souladu se
svou vírou. To, co my, profesionální theologové a theoložky, děláme profesionálně, dělá
každý křesťan, každá křesťanka laicky. Faráři, ordinovaní theologové, které církev pověřila
správou sborů, pak mají odpovědnost ne pouze za sebe, nýbrž ve větší či menší míře i za své
svěřené stádce. Pavel jednou řekne, že nařizuje (v17), podruhé, že radí (v25). Neradí však jen
tak nezávazně, jako pouhý soukromník (Souček ad hoc, s. 87), radí jako apoštol Páně, „jako
ten, kdo je pro milosrdenství Páně hoden důvěry“ (v25), popřípadě jako ten, kdo si myslí, že i
on „má Ducha Božího“. Tedy ne „Komu dal Pán Bůh úřad, tomu dal taky rozum“. Jsou rádci,
kteří jsou s to nám naše beztak už nesnadné rozhodování svými dobře míněnými radami
ještě více zkomplikovat. Apoštol ví, co říká, když napíše, že nám nechce přitížit, ale naopak
ulehčit. „To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází“ (v35). Chce,
abychom„neměli starosti“ (v32), nebyli „rozpolceni“ (v33), žili „bez rozptylování“ (v35).
Pavlovské rady nejsou ani tak příkazy „Toto ano, tamto ne“, jako spíše příklady, jak
aplikovat křesťanské životní nasměrování na problém obřízky, otroctví a manželství. Nejprve
relativizuje velké protiklady tehdejšího světa: protiklady společenského života (otroksvobodný), náboženské (žid-pohan) a národnostní (Žid-Říman), poté relativizuje největší
rozdíly osobního života (svobodný/svobodná-ženatý/provdaná). Nehlásá naprostou
odpoutanost od tohoto světa, lhostejný nezájem na životě. Neradí ani k tichému odporu
„Vydržte, už to nebude dlouho trvat“ ani k halasnému odporu „Všeho nechte, nestojí vám to
za tu námahu“. Žádný kvietismus a žádný anarchismus, ani pasivní ani aktivní rezistence!
Radí, abychom neztráceli čas úsilím o změnu svého postavení a užívali lidského světa
s výhradou, takzvanou „eschatologickou výhradou“, v odstupu HÓS MÉ, JAKOBY NE. „Kdo užívají
věci tohoto světa, jakoby neužívali“ (v31a). Tento postoj JAKOBY NE platí pro stavy mysli, pro
naše vnitřní rozpoložení „Kdo pláčí, jako by neplakali, a kdo jsou veselí, jako by nebyli“
(v30ab), platí pro naši každodenní práci „Kdo kupují, jako by nevlastnili“ (v30c), pro naše
partnerské vztahy „Kdo mají ženy,ať jsou, jako by je neměli“ (v29b). Co toto apoštolovo
JAKOBY NE znamená a co neznamená? Neznamená JEN JAKOBY. Pavel neradí, abychom měli
ženy, a neměli s nimi děti, abychom kupovali to a ono, ale doopravdy nic nekoupili, abychom
se smáli a plakali jen tak na oko. Neradí nám, abychom žili v tomto světě „jen jakoby“, a
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„doopravdy“ pobývali někde jinde – v nebi, v ráji nebo aspoň za dveřmi klášterní cely nebo
odlehlé fary. Nechce, abychom strávili život v kostele, abychom se při milování modlili
Otčenáš nebo si při nakládání zboží do skutečných nebo internetových virtuálních košíků
říkali výroky z Bible. Radí nám, abychom se tímto světem nedali zaujmout zcela, beze zbytku,
naprosto. Kdyby nic jiného, ušetříme si tak nejedno životní zklamání. Nejnovější průzkumy
veřejného mínění 25 let poté ukazují, že, pokud si dobře pamatuji poslední statistiky, jen o
něco málo méně než padesáti procentům Čechů a celým sedmdesáti procentům Slováků
nepřinesla listopadová změna to, co si od ní slibovali. Nemyslím, že by tato čísla svědčila
proti sametové revoluci; myslím, že vypovídají o falešných očekáváních, které jsme do ní
vkládali. 17. listopad znamenal přechod od diktatury k demokracii, od socialismu ke
kapitalismu, ne přechod z pekla do ráje nebo ze země do nebe. KARL BARTH nás v jednom
z Römerbriefů varoval před tím, aby nás revoluce, které děláme ve světě my, nezablokovaly
proti Revoluci, kterou dělá ve světě Bůh. Dnešní církev by, po mém soudu, měla vzít vážněji
hlasy, které ji varují před tím, abychom naše křesťanství nerozpustili v aktivitách diakonie či
charity (o aktivitách v oblasti kultury nebo politiky ani nemluvě). Všude jinde jsme
zastupitelní, ve zvěstování Božího slova jsme nezastupitelní.
3.
Starý svět se tu vleče, tu řítí vstříc svému konci. Ještě je pořád tu, ale už tu nebude dlouho.
Čísla s dvěma nebo třemi nulami let po Kristu nechť nás nematou. V perspektivě pobývání
člověka na zemi představují dva tisíce let křesťanského letopočtu epizodu. Kolik let dělí nás
od korintských křesťanů a kolik let dělilo korintské křesťany od lovců mamutů! Starý svět
odchází proto, protože přichází svět nový. Naši perspektivu neurčuje retrospektiva, ohlédnutí
nazpět, nýbrž prolepse, výhled vpřed: k Božímu adventu, k příchodu Páně. Rozhodující není
náš povzdech nad tím, jak je tento svět horší a horší, nýbrž zaslíbení, že na dveře už klepe
svět lepší. Raději než praskotu švů odcházejícího starého světa proto naslouchejme
signálům, které do něho vysílá přicházející svět nový. Tento svět není dobrý, naší vinou není
dobrý, ale může do něho, také naším přičiněním, dobrý svět vstupovat.
Právě v adventu si můžeme a máme znovu uvědomit tuto pomíjivost, předběžnost
všeho lidského, všeho pozemského – a právě v této předběžnosti našeho světa nacházet jeho
skutečnou, pravou hodnotu. Jsou lidé, které to tu příliš nebaví a kterým se tu příliš nedaří.
Pro ty jsou Pavlova slova povzbuzením: že tento svět je dobrý Boží svět a že můžeme mít
tento život přese všechno rádi. Jsou lidé, které to tu naopak baví až moc a kterým se tu daří
jakoby nic. Pro ty jsou Pavlova slova napomenutím: že tento svět není všechno a že máme
v tomto životě toužit po věčnosti. Z dobrých věcí se můžeme s dobrým svědomím radovat,
nedobrými věcmi nám asi nejednou nezbude než odevzdaně trpět. Smíme a máme se jednou
smát a podruhé plakat, dnes být sami a zítra se těšit s druhým člověkem a z druhého člověka.
Leccos si pořiďme a obstarejme, lecčeho nám bude dáno dosáhnout, ale také bychom měli
umět, když na to přijde, se lecčeho vzdát, třeba nám bude dáno, že to ani nebudeme
postrádat. Užívejme si – zájmeno „si“ bych raději vynechal, ale netrvám na tom – užívejme
tohoto života. Ale užívejme ho, jako bychom ho neužívali. Protože „podoba tohoto světa
pomíjí“ (v31b). To není špatná, to je dobrá zpráva. Právě vědomí, že bude ještě něco jiného,
než je MÉ TEĎ A TADY, mně otevírá možnost si toto SVÉ TEĎ A TADY bohulibě užít. Přeji vám, bratři
a sestry, dobrý adventní čas. Amen.

3

