
Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, 
před člověkem záludným a podlým! Tys přece moje záštita, Bože. Proč zanevřel jsi na mě, proč 
stále chodit mám zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě 
vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému, a já tam přistoupím k Božímu oltáři, k 
Bohu, zdroji své jásavé radosti, a hrou na citeru ti budu vzdávat chválu, Bože, můj Bože! Proč se 
tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat 
chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh.  (Žalm 43)


	 


Co se člověk naučí při stavění lega. 
Jsou tu stavebnice, které mají tři úrovně. Malá náročnost, střední náročnost a velká náročnost. Ne 
každý si troufá na nejvyšší úroveň, ne každý by stavěl tu střední. Je pro něj malou výzvou. A jsou 
zase děti, které vůbec nevnímají tu základní úroveň obtížnosti. To pro ně není. Zkrátka, stavění 
Lega má své meze…


Připomnělo mi to časy před lety, kdy přišel syn z přednášek na univerzitě a netajil se tím, že jej 
nadchly. Ivan Miloš Havel jim vysvětloval teoretickou matematiku a maloval diagram. Vyjadřoval 
tím pravidla běžného života:

a) Namaloval střed. Malý okruh jasně známých věcí. To znám, to jsem dělal a zvládnu to. Jsem 

si jist, že se vyznám. To jsou v legu ty malé krabičky, malé projekty, nevelké výzvy

b) Kolem něj větší okruh. V něm jsou zahrnuty složitější stavebnice života. Obecně se tato oblast 

nazývá Tady vím, že nevím - ale přesto mám chuť to zkusit, pokusím se to zvládnout, najdu si 
informace, vyžádám si podporu  
(Všimněte si, tady se cítí křesťan nejistě. Například: Vy víte jak je chléb tělem Kristovým? A 
víno krví Kristovou? Pomáháme si vyznáními, ale i ty jsou jen výrazem víry. A běda, když by 
měly ztvrdnout do pravidel, protože pak může nastoupit jen modlářství. Tady fakt víme, že 
nevíme. Na hranici této oblasti směrem ven se pohybují agnostici, kteří vlastně neví, zda je 
Bůh a dokonce uvažují, že je možné, že je - ale protože jej nikdo nedovede popsat, jeho 
myšlení je jiné, než naše, agnostik poctivě přizná: „Nevím, že nevím!“ To je totiž třetí


c) Oblast, která začíná za hranicí toho, co vím, že nevím. A tato sféra nemá vnější hranice, 
protože je neznáme. Tady totiž skutečně nevím, že nevím. Tady jsou věci, které se pohybují 
mimo moji zkušenost a ani mne nikdy nepadlo, že by mohly existovat, že by vůbec takto 
mohly věci být. Teprve do nich vstoupím a posunou se mi do světa „vím, že nevím“. Ale 
možná také ne. Protože si dosud ani nedovedu představit jejich existenci. A přesto má velký 
smysl vykročit do neznáma. 
(Všimněte si, tady jsou křesťané agresívní, protože je tato nejasnost dráždí. Přispěchají s 
nějakou poučkou, zákazem a řádem. Nastoupí dogmata a brzdy. Namísto pokorného a 
společného hledání věřící lidé deklamují články víry. Kraluje Tomáš Akvinský se svým 
Aristotelem. Přitom přece z Bible známe vyjádření, že jsou věci, které mají jinou logiku, než 
umíme vyjádřit. Apoštol Pavel píše (1. dopis Korintským 2:9)  „Ale jak je psáno: ‚Co oko 
nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ A 
dál mluví dokonce o hlubinách Božích, které se Duchem svatým odkrývají…)


O těch mezích ještě jinak: V legoprojektu jsou ke každé úrovni manuály. V manuálech je názorně, 
obrázkově ukázáno, jak se má stavebnice složit. Ale při stavění se ukáže, že v krabičce s 
kostičkami nějaká chybí. „Na každé stránce nejméně jedna…“ stěžoval si mi malý kluk. Pak vám 
zbude jen hrabat jako slepička na smetišti, tedy v krabici s ostatními díly a hledat svou kostičku…


Jako v životě. Máme to jasné a vždycky je to trochu jinak… V našich manuálech je to jasné, ale 
buď tomu nerozumíme, máme jiné otázky, než řeší Bible a nebo jde prostě život jinudy. 


Chyba je na Boží straně. Kritizovat manuál? „Bible je špatně napsaná a zastaralá! Není to v ní 
napsáno tak, jak je to v životě! Chybí tu kostičky. Spousta kostiček! Je třeba ji přepsat!“ Nebo je 
chyba na naší straně? Máme si to vytýkat? 


Baví mně chytráci, kteří přesně ví, jak to je. Najdou chybu na člověku, Bibli hájí jako svátost. Tváří 
se tajemně, vypadají, že ví, jak to Bůh myslel. Fik, fik fik - vždyť je to jednoduché… A dodají: 
„Koukej dělat pokání, ten život jsi podělal ty!“  Ať tak či tak, nějak se to stavění šťastného života 



nepovedlo, nějak to uteklo, ti nejbližší se odcizili. Nedostavěli společnou stavebnici, stejně jim 
chybí kostičky a nebo se ta stavba rozpadá!  


Jistěže je Bible jasná, jen si nehraje na doslovný manuál. Není kuchařkou. Je v ní otevřeno mnoho 
možností. Podporuje nás v našem hledání. Dává nám naději, že na na stavbu nejsme sami, 
ukazuje, co si asi myslel ten, kdo stavebnici stvořil. A jaký má cíl. Tak je třeba zase a zase hledat 
způsob, jak svou stavbu zvládnout - správně to v životě může být tak i tak, ale i tak. Něco bude 
chybět a něco nahradím tím, co je…


Celé lego je do kříže. V tom je jeho genialita. Vezmete-li jakoukoliv součástku, vždy ctí pravý úhel. 
A přesto dovede vytvořit roztodivné tvary. Jen ty nejmenší díly, na jeden kolíček, se mohou točit v 
jakémkoliv úhlu, ale z nich se nedá postavit dům, který by pevně stál. Kříž přece také váže. Vytváří 
úhel dvou nejdůležitějších rovin - horizontu a vertikály. Nedávno se proslavila hláška: „Drž úhel!“ 
Pokud ctíme kříž, je naše stavba nosná jako vazba krovu. S křížem najdeme směr.


Město jsme v kostele stavěli v půdorysu do kříže. Ale není to jen proto, že na kříži zemřel náš Pán 
Ježíš Kristus, ale proto, že to tak v životě je. Křížíme si cestu a natvrdo. Narážíme na sebe. A dost 
nepříjemně. Ale k našemu užitku. Ale když se ohlížíme nazpět, jsme rádi, že nám zkřížili cestu 
dobří a nároční učitelé. že nám zkřížila cestu ta a nebo ona slečna či naopak. Kříž je totiž 
základem lidského bytí, tak si nestěžujme na vše, co se nám dostane do cesty, berme kříž jako 
výzvu, jako stavebnici, jako v nejlepším slova smyslu hru. 


Smyslem křesťanství je stavět město. Vesnice, městys, město. Je to ve velikosti? Pak je třeba se 
odstěhovat do Pardubic, Hradce, Prahy a nebo Olomouce. Město ale znamená něco jiného. Ve 
starozákonní světě to byl název (pojem má asi dvanáct výrazů v hebrejštině SZ) pro místo, kde 
byla voda a možnost obrany. Vůbec to město nemuselo výt velké. V biblickém myšlení má město 
negativní a pozitivní. Jeden z Kainových potomků stavěl město. Sodoma - jako město - byla 
místem zkaženosti a pýchy (Genesis 18 a 19). Lépe bylo zůstat při stanech. Babylón stojí proti 
Jeruzalému. Dvě města proti sobě svým významem. A to, co nás čeká na věčnosti je nebeský 
Jeruzalém (Zjevení Janovo 21) 


Město je pro nás úkolem. Protože je výrazem pro pro vztahy, poměry, záleží na nás, čím je 
naplníme a jaká bude naše komunita… Kdekoliv jsme, tam budujeme město. Už v tom, že se rádi 
vidíme. Že se pozdravíme. V tom, že ctíme soukromí a zároveň máme otevřeno pro každého, kdo 
potřebuje pomoci. 


Přečtu vám z Evangelia: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě 
mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil 
místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde 
jsem já. A cestu, kam jdu, znáte.“ Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli 
znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než 
skrze mne. (Janovo evangelium 14:1-6)


Pán Ježíš si hrál s legem. Dobře, přeháním, stavěl domečky, příbytky. Ochranná místa. Garsonky, 
pokojíčky, cely - dalo by se říci. Slovo moné v řečtině neznamená velkou vilu. ale je to protiváha 
slova vyjití, ř. exodos a nebo protiváha opakovanému startu, ř. forá.  Či pohybu, ř. kinésis. Slovo 
příbytek je použito v NZ jen v Janově evangeliu 14:2 a 23. A musí stačit i Pánu Bohu, nejen nám. 
Však má pro něj ještě jeden výraz (14:3) - topón, místo či bod, který se dá najít na mapě.


Jestli o něčem ujišťuje náš Kristus Pán, tak o tom, že má taky rozestavěnou stavebnici. Zná naše 
chvění, vztek, když prohrabeme všechno, abychom našli kostičku… Pocit, že se to musí vzdát, 
když to nebude vypadat přesně jako v manuálu… Ježíš říká: „V domě mého Otce je mnoho 
příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to!“ a to se dá číst ještě jedním způsobem: 
„kdyby tam ty příbytky nebyly, řekl bych vám, že vám jdu připravit místo?“  


Ježíšova slova jsou výrazem, který je rozhraní víme, že nevíme a nevíme, že nevíme. No, kdo z vás 
viděl někdy nebeské příbytky? Je to ale zároveň známka Ježíšovy čitelnosti, otevřenosti 
samosprávy, tedy nebesprávy. To někoho zvolíte, on vám slíbí málem nebe a od té chvíle jej 
nevidíte. Jde z jednání na jednání, z výboru na výbor a stále nic moc nevidíte… Jenže Ježíš staví a 



jen tak něco neplácne. Moc mu záleží na tom, aby byl důvěryhodným. Odvolává se k váze svých 
slov a informuje nás o průběhu stavby


Z toho víme, že nestavíme sami. Že je třeba abychom stavěli i tady, když on staví v nebi. A 
nevzdávali se pro chybějící kostičky a nevztekali se. Proto rodíme děti, proto je vychováváme, 
stavíme domy a budujeme vztahy. Proto jsme vynalézaví. Proto navazujeme vztahy a budujeme 
týmy. Proto si hrajeme spolu. I když tu na zemi nezůstaneme, jednáme tak, jako by tady měli být i 
potomci našich potomků…



