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P r a s k l á  p n e u m a t i k a

Před pár lety jsme u nás v kostele uspořádali 
výstavu. Měl jsem tehdy sérii kázání o tom, co 

znamená být mírotvorce, a tak jsme pozvali místní 
umělce, aby vystavili své obrazy, sochy a básně, 
které nějakým způsobem tohle téma reflektují. 
Jedna autorka do svého díla zahrnula citát Mahátmy 
Gándhího. Ukázalo se, že na spoustu návštěvníků 
silně zapůsobil.

Ale ne na všechny.

Kdosi k tomu obrazu přilepil papírek. 
Na něm stálo: „Upozornění: Gándhí je v pekle.“

Vážně?
Gándhí je v pekle?
Fakt?
Je to potvrzené?
Někdo to ví jistě?
Bez pochyb?
A má pocit, že nám to všem musí sdělit? 

Opravdu se ze všech těch miliard lidí, co kdy žili, jen 
vyvolená hrstka „dostane do nebe“, a všichni ostatní 
se budou navěky smažit v pekle? Bohu se to takhle 
líbí? Během těch desítek tisíc let stvořil miliony lidí 
proto, aby mohli zažívat věčná muka? Může se Bůh, 
který tohle dělá, nebo i jen dopouští, nadále nazývat 
milujícím Bohem?
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Kdykoli někdo prohlásí, že určitá skupina lidí je před 
Bohem ta správná, že jsou spasení, přijatí, očištění 
od hříchů, osvícení, vykoupení (na rozdíl od všech 
ostatních) — čím to je, že ten, kdo něco takového říká, 
pokaždé patří k „té správné“ skupině?

Už jste někdy slyšeli, že by někdo hřímal o spáse 
hrstky vyvolených, a přitom by sám sebe za součást 
téhle hrstky nepovažoval?

Nedávno mi jedna známá vyprávěla, co její dcera 
zažila na pohřbu svého spolužáka ze střední školy, 
který zahynul při autonehodě. Nějaký křesťan se jí 
zeptal, jestli byl ten chlapec věřící. Odpověděla, že se 
považoval za ateistu. A ten křesťan jí na to řekl: „Tak to 
nemá naději…“

Nemá naději?
Tohle je křesťanská zvěst?
„Nemá naději“?
Tohle přišel Ježíš sdělit světu?
V tomhle spočívá svaté povolání křesťanů: sdělovat 
světu, že nemá naději?

Smrt toho studenta nás může vést k zamyšlení nad 
tím, čemu se říká „věk nevinnosti“. Mnozí křesťané 
jsou přesvědčeni, že do určitého věku děti nenesou 
odpovědnost za to, zda a jakou mají víru. Pokud tedy 
zemřou, než tohoto věku dosáhnou, odcházejí k Bohu 

Trestá Bůh lidi bezmezným trápením po nekonečné 
tisíce let za to, co dělali během těch několika roků 
svého krátkého života na zemi?

Člověku nad tím vyvstávají dost nepříjemné otázky. 
Co je to vůbec za Boha? A co je to za víru, která tohle 
hlásá?
Proč oni?
Proč ty?
A proč já?
Proč ne on, ona, oni?

Pokud se do nebe dostane jen hrstka vyvolených, co 
je úděsnější: představa miliard lidí, kteří skončí ve 
věčném ohni, nebo těch pár, kteří se jediní zachrání? 
Co rozhodne, že se člověk dostane mezi těch pár?
Náhoda?
Štěstí?
Přirozený výběr?
Narození ve správné rodině, zemi nebo kultuře?
Že měl člověk v mládí sympatického faráře, který to 
„uměl podat“?
Boží vyvolení pro jednoho, a ne pro druhé? 

Co je tohle za víru?
A ještě spíš:
Co je tohle za Boha?
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Nebo se stát členem církve?
Nebo něco prožít kdesi ve svém srdci?

Podle některých by se musel nejdřív pomodlit. Mezi 
křesťany sice nepanuje shoda na konkrétní podobě 
takové modlitby, ale často v ní vidí jediný způsob, 
jak se dostat do nebe: musíte v určitém životním 
okamžiku požádat Boha o odpuštění a říct mu, že 
přijímáte Ježíše a že věříte, že Ježíš zemřel na kříži, 
aby zaplatil za vaše hříchy, a že chcete jít k němu 
do nebe, až umřete. Někdo tomu říká „modlitba 
hříšníka“, někdo „přijetí Ježíše“, někdo „spasení“, 
někdo „znovuzrození“ a někdo „obrácení“.

Což samozřejmě vzbuzuje další otázky: Jak je to 
s lidmi, kteří takovou modlitbu někdy v životě 
vyslovili, ale dnes už jim to nic neříká? Jak je to 
s těmi, kdo se takhle modlili pod vlivem sugestivní 
atmosféry, třeba na křesťanském táboře nebo při 
bohoslužbě, kde se taková reakce očekávala, aniž 
by si plně uvědomovali význam toho, co dělají? A co 
lidé, kteří se takovou modlitbu nikdy nemodlili a za 
věřící se nepovažují, ale v životě se řídí Ježíšovým 
příkladem víc než mnozí křesťané?

Z toho plynou ještě znepokojivější otázky ohledně 
toho, o co vlastně v křesťanství jde. Někteří věří 
a často zdůrazňují, že jediné, na čem skutečně záleží, 
je to, zda půjdeme po smrti do nebe. O tohle tedy 

do nebe. Kdo ale tuhle věkovou hranici překročí, 
je za sebe před Bohem odpovědný, a tak půjde po 
smrti do nebe, jen pokud vyznával správnou víru. 
Zastánci tohoto názoru většinou kladou hranici věku 
nevinnosti někam kolem dvanácti let.

To ovšem vzbuzuje řadu otázek, například proč vůbec 
podstupovat riziko dalšího života. Pokud existuje 
možnost, že z každého novorozeného dítěte vyroste 
člověk, který nebude mít tu správnou víru, a skončí 
tedy navěky v pekle, nebylo by pak nejlepší ukončit 
jeho život kdykoli mezi početím a dosažením dvanácti 
let? Tím by se přece zajistilo, že dotyčný skončí 
navěky místo pekla v nebi. Proč riskovat?

Což nás vede k další otázce nad smrtí toho studenta: 
Co se stane, když umře patnáctiletý ateista? Měl jen 
tři roky na rozhodnutí, které by změnilo jeho věčný 
osud? Propásl svou šanci? Co kdyby žil o rok déle 
a uvěřil tomu, čemu se má věřit, v šestnácti letech? 
Bůh tomu chlapci vyhradil jen tři roky, a pokud se 
o něm včas nedozvěděl, tak měl prostě — smůlu?

A co přesně se během těch tří let mělo stát, aby ho 
čekala jiná budoucnost?

Musel by vykonat určitý posvátný obřad?
Nebo absolvovat kurz?
Nebo se nechat pokřtít?
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Na všechny podobné otázky můžeme reagovat 
jasnou a přímou odpovědí: Jediné, na čem záleží, 
je to, jak se postavíš k Ježíši. S touhle odpovědí 
naprosto souzním. Ano, jde o to, jak se člověk postaví 
k Ježíši. Což ovšem vede k otázce: Jakého Ježíše 
máte na mysli?

Renee Altsonová začíná svou knihu Stumbling Toward 
Faith (Klopýtání k víře) těmito slovy:

Jako dítě jsem byla doma zneužívaná. Většinou šlo 
o duchovní zneužívání — a když říkám „duchovní“, 
nemyslím tím, že by moji rodiče jeli v New Age, 
ezoterice, čarodějnictví, podivných rituálech nebo 
aspoň v hnutí hippies. … Myslím tím to, že když mě 
můj otec znásilňoval, odříkával při tom Otčenáš. Že 
když mě osahával, zpíval si u toho písničky z kostela. 

Je to tenhle Ježíš?

Jedna paní z našeho kostela pozvala svého 
známého k nám na bohoslužbu. Zeptal se jí, jestli jde 
o křesťanskou bohoslužbu. Řekla, že ano. Ten muž byl 
muslim a pokusil se jí vysvětlit, proč nemá nejmenší 
zájem jít s ní do křesťanského kostela. Vyprávěl jí, jak 
křesťané v jeho vesnici na Balkáně zahnali všechny 
místní muslimy do jedné budovy a tam je rozstříleli 
palbou ze samopalů. 

Tenhle Ježíš?

jde? V tom je smysl života? Odejít někam jinam? Je 
tohle ta radostná zpráva evangelia — že je tu Ježíš 
proto, aby nás dostal někam jinam? Pak se ale jádro 
křesťanské zvěsti vůbec netýká našeho zdejšího 
života. Nabízí něco, co by se nám mohlo hodit, teprve 
až umřeme. Což samozřejmě vede k otázce: To tam 
Bůh nemá nic lepšího?

Tím se ale dostáváme k ještě daleko ožehavější 
otázce: Pokud člověk správně uvěřil a správně se 
pomodlil, pak už tedy nezáleží na tom, jak žije a kým 
je? Pokud byste něčemu takovému opravdu věřili 
a žili obklopeni stejně smýšlejícími křesťany, jak 
velkou byste měli motivaci dělat něco s utrpením 
současného světa? Chystali byste se hlavně na 
to, že odsud jednoho dne odejdete někam jinam, 
abyste byli navždy s Ježíšem. Kdyby většina křesťanů 
rozuměla evangeliu v tomhle smyslu — že Ježíši jde 
hlavně o to, dostat nás někam jinam — mohlo by se 
pak stát, že by ve světě miliony lidí trpěly hladem, 
žízní a chudobou, planeta by byla drancovaná 
a znečištěná, šířily by se nemoci a beznaděj 
a křesťané by nevynikali ve snaze něco s tím udělat. 
Dokonce by to mohlo být tak zlé, že by někteří lidé 
odmítali Ježíše právě kvůli tomu, jaký život vedou ti, 
kdo se k němu hlásí.

To by bylo zoufalé.




