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Bůh slyší dobře

Na každé slovo a na každé zavolání při
chází odpověď, byť by to byla třebas jen
ozvěna vlastního hlasu. Žádné slovo se však
neztratí. Ve slově jest obsažena energie lid
ské vůle a o energii platí zákon, že nepři
chází nazmar, nýbrž vždy nějakým způso
bem projeví svůj účinek s patrným a mě
řitelným výsledkem. I slovo nepromyšlené
a neuvážené, pronesené žertem nebo mimo
děk, vykoná své dílo buď dříve nebo po
zději, leckdy tenkráte, když se toho člověk
nejméně naděje. I slovo, pronesené beze
svědků v úplné samotě a poušti, působí
s neomylnou přesností a jistotou; přijde
čas, kdy se člověk rozpomene na každé slo
vo, poněvadž to slovo, někdy už napolo
zapomenuté, začne doutnati, hořeti a vybu3

chovati jako třaskavina, která dlouho mu
sila schnouti. Zvláště to pozorujeme u slov
zlých, která se časem obracejí proti nám
samým, když se toho nejméně nadějeme.
Na každé slovo přijde odpověď, třebas
nikoliv ihned, leckdy po letech a někdy až
po smrti. Každé volání jest slyšeno velice
pozorně. Naslouchají mu všecky bytosti ne
viditelné, zlé i dobré, nižší, vyšší i nejvyšší.
Ďáblové odpovídají, andělé odpovídají, i
Bůh odpovídá. Odpovídá se na všecko, i
když se zdá, že to není hodno odpovědi.
Člověk má totiž takovou cenu, třebas o tom
často ani neví, že se na jeho slova a na je
ho volání vážně odpovídá. Mluví-li člověk
žertem, může se mu dostati odpovědi také
žertem, ale pak se takový žert leckdy člo
věku zdá hrozný. Platí tu slova: Tlucte a
bude vám otevřeno! To platí i tentokráte,
tluče-li se bez rozmyšlení, lehkomyslně, ne
bo i z pouhého uličnictví.
Bůh slyší své jméno; není nedoslýchavý.
Někdy nepřijde otevřít hned, nýbrž čeká,
až na několikeré zaklepání, ale jednou vy4

jde, podívá se, kdo to tluče, a odpoví. Lec
kdy leckdo volá a dotírá z pouhého ulič
nictví. Co se stává, když to hospodář po
zná a když ho to posléze popudí? Buď vy
jde sám, nebo pustí své psy. I Bůh má psy
svého hněvu a běda tomu, koho popadnou!
A jaký pak soucit s takovým? Kdo o Bo
ha nedbá, nemusí se aspoň o Něho otírati.
Ale vidíme, jak se o Boha denně otírají ti
síce a tisíce lidí, mužů i žen v bezvadném
ustrojení a s namalovanými pusinkami, in
teligentů a komediantů, pobudů a hastro
šů. A podle toho, jak vyslovují jméno Boží
a jména svatých, lze souditi, že už to není
jen neúmyslná setrvačnost zvyku, nýbrž
vědomé zlehčování a špinění jména Božího
a že značná část národa chce aspoň ústy
svými vláčeti Boha ve špině a kalu. Záleží
jim na tom, aby dráždili a pohoršovali ji
né; jsou to často záludní i přímí štváči. Mají
statisíce pomocníků, částečně bezděčných,
ale tato bezděčnost není tak neškodná, ani
tak neúmyslná a nevinná, jak by ti lidé
chtěli na svou omluvu dokazovati. To už
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se vycítí z hlasu a vypozoruje z obličejů,
z očí a z pohybů úst.
Zdá se, že tito lidé nevěří v Boha, či
spíše rádi by nevěřili a chtějí se přesvěd
čiti, lze-li těmito jizlivostmi pohnouti Boha
k tomu, aby jim nějakým způsobem dal
důkaz své jsoucnosti. Je to počínání nejen
zlé, nýbrž i bláhové. Kam budou pak utí
kati, vyjde-li Bůh a otevře-li dveře? Kdo
věří v Boha, vzývá ho zkroušeně a s tře
sením. Co bude však s těmi, kteří s Jeho
jménem zacházejí jako se smetím? Zatím
se smějí a chechtají, ženy hopkují a děti
šaškují. Nevidí Hospodáře, nevidí Ženicha,
který přichází náhle, na kterého se čeká
dlouho, ale nikoliv marně.
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Co je jméno Boží?

Je psáno, že „Slovo se stalo tělem a pře
bývalo mezi námi“. Není tím míněno slovo
Páně, ale Bůh jako slovo, totiž jako jméno.
Jako že dvě bytosti mají k sobě nějaký
vztah a ten se musí cítit a projevovat v zá
kladě tím, že jedna bytost si musí uvědomit
jméno té druhé, aby věděla o její jsouc
nosti a tím vešly v nějaké jednání mezi se
bou; neboť když nevím o jméně někoho
nebo něčeho, nevím o člověku či věcí té
vůbec; nanejvýš mohu mít o nich nejasné
tušení, když slyším o nich vyprávět. Ale
když je poznám a vnímám, právě jejich
jméno, název nevymizí mi z duše, snad ani
tehdy, když k nim nabudu nepřátelství.
Před narozením Páně se n e j e v i l Bůh
(Hospodin, Jahve) jménem, nýbrž vírou
v n ě k o h o nejvyššího a všemohoucího.
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Až příchodem Ježíšovým ten N ě k d o se
ztělesnil (Slovo se stalo tělem) a dostal
jméno Ježíš. Jsme zde u rozdílu mezi po
jmem slovo a pojmem jméno. Slovo Bůh
mělo sice ve Starém zákoně zvláštní vý
znam, vztahovalo se tedy na bytost určitou,
ale bytost Bůh projevovala se právě jen
vírou synů starého světa v tuto bytost. Te
prve zrozením Krista Pána se stalo Slovo
Jménem, Slovo, Jméno a Tělo splynulo
v jednotu Boha Syna. Tato jednota se pro
jevila o b e c n ě , ne už jen vnuknutím vy
volených jedinců proroků, ale všem lidem
současným a příštím. Kristus je osoba a
osoba musela mít jméno. A jméno toto je
Ježíš. Ve jméno to věříme, to si uvědomu
jeme, ale zůstává tajemstvím přes to, že
prosakuje jak náš rozum, tak náš cit. A víc
se zde toho tajemství nedotýkejme, jen si
dokonale připamatujme jméno té, jež dala
život tělu Jména nejsvětějšího — jméno
Matky Boží.
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Kdy máme či smíme vyslovovat jméno Boží?

1. V modlitbě. Jak víme, je modlitba
„rozmluva člověka s Bohem“. A modlitba
je vyjádřením buď klidného stavu člově
kova nebo stavu úzkosti, žalu, rozrušenosti.
Zajisté je však vždy výrazem touhy po
Bohu. Každá touha je předzvěstí nebo vý
sledkem lásky, že však jsou různé lásky ve
světovém dění, je právě tak pravda, jako
že jsou rozličné předměty lásky neboli roz
ličná milovaná jména. Na rozdíl od lásky
a touhy k těm přerůzným jménům lidí,
zvířat, květin a vůbec věcí tohoto světa,
jež bývají láskami nesplnitelnými, je před
mět nejvyšší lásky, totiž Bůh, vždy láskou
a touhou dosažitelnou. Jen jeden stav nitra
člověkova se ostýcháme pojmout do obla
sti modlitby. Je to nezřízená vášeň, nezod
povědná část lidského života, která poru
šuje a třísní člověka nebo věc milovanou,
nehledě zde k tomu, že leptá a láme i bytost
milující.
Právě jen Bůh je nepotřísnitelný a nepo9

rušitelný jak láskou, tak nenávistí. Vždyť
Jeho jméno je naprosté, to jest v případě
tohoto tématu, jméno nedotknutelné. Neboť
všech předmětů pozemské lásky se toužíme
nějak dotýkat, nějak je v sebe pojímat jako
hmotu, vyjímajíce křesťanskou lásku k bliž
nímu, ale prostředek i této lásky je konec
konců také hmota, to jest pokrm, nápoj,
příbytek pocestnému a podobné. Nedotknu
telnost jmen Ježíš a Maria se stkví v centru
veškeré lásky nad vášněmi a bouřemi lásek
světa, nad rozdělením člověka od člověka,
neboť věříme v koutku svého svědomí, že
ta nižší láska a nenávist je rub a líc jedné
věci a že nenávist rozděluje. Nedotknutel
nost nejsvětějších Jmen zůstává nejvýš dů
stojná i v proklínání, zaklínání i křivé pří
saze, a to si pamatujeme proto, abychom
tím hlouběji věděli o marnosti nezřízených
vášní, zvlášť tehdy, když se ve své nahotě
vzpínají k Bohu, i kdyby si modlící se blá
hově myslel, že stav nějaké nespoutané
vášně za vyřčení svatých jmen je modlit
bou platnou a plnoobsažnou.
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Nespoutaná vášeň pak jako působnost
rozdělující nejen že přetíná vztahy mezi
lidmi a okolím, ale ve formě modlitby nebo
výkřiku k Bohu nemá síly, aby si jméno
Boží přitáhla, poněvadž jména Ježíš a Ma
ria naplňují člověka jen prostřednictvím
modlitby, a ona vášeň prosbou a modlitbou
být nemůže právě pro tu zhoubnou schop
nost dělit a disharmonovat jednotu citu,
rozumu a srdce, neboli vzpíná k Bohu jen
člověkovu č á s t k u , a k modlitbě je po
třebí celé duševnosti. Nevedená vášeň za
temňuje čiré vnímání něčeho, tedy i jména
Božího, v její oblasti se křiví všecky poj
my. Jsou theologové a filosofové, kteří
bolest a vášeň kladou do jedné roviny, ří
kajíce, že vášeň plodí bolest a naopak.
Zde nebudeme rozvinovat tuto otázku, jen
v myšlence na jméno Boží ze zkušenosti
obecně lidské víme o vysilujícím vlivu pou
hých vášní, zneschopňujících nás trvale
myslet na pojmy vyšší a nejvyšší.
2. Jméno Boží můžeme užívat v běžné
rozpravě, mluvíce vážně o náboženství,
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filosofii, přírodě a umění, životě vůbec, kde
všude se uplatňuje největší mistrovství sluhů
Božích nebo geniů, pracujících k oslavě
Božího jména. Kladouce tak slovo ke slovu,
nábožnou myšlenku k myšlence, navíjejme
řetěz logiky či umnou chválu z darů své
krásné řeči, neboť myšlenka, rozum a vrouc
nost v souzvuku s našimi bolestmi a zkouš
kami životními nám za pomoci modlitby a
pokory položí na rty jen slova správná
a schopnost rozlišit váhu jmen ježíš a Ma
ria od hrubých slov jízlivé a bezmocné ne
věry, snažící se nám úlisně namluvit, že
rozumem a vzdorem lze vše pochopit.
3. Oprávněně vyslovujeme Boží jméno
v tak zvaných „střelných modlitbách“, to
jest v takových, kdy rychle a prudce, jako
když střela letí, vysíláme své úzkosti a
prosby k Pánu, neříkajíce v těch chvílích
běžné modlitby jako Otčenáš, Věřím v Bo
ha a podobné. Některé velmi hluboké duše
říkají, že ty střelné modlitby mívají zvláštní
účinek. Je v nich celá bytost modlícího se
zhuštěna a v málo vteřinách soustředěna a
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žhavě vypjata. Nepatří sem ale vášeň, která
i tyto čiré chvíle ruší.
4. Zvláštní, nechci říci výsadu, ale schop
nost říhat svatá jména mají básníci. Jde
tu o zvláštní řadění všech slov a umných
květů vět, aby vešly bližním na světlo vše
chny stavy lidského nitra, tedy i zoufalství
a podobné. Katolický pak básník svými
verši buď se přímo modlí nebo v nesčet
ných odstínech vyjadřuje nádherné vlnění
všeho tvorstva, živého i neživého, a nad
veškerenstvem vidí ruku a jméno Boží,
v přímé sladkosti tkvící.
Kdy nesmíme jméno Boží vyslovit?

Druhý článek Božího desatera nám to
plně a stručně říká: Nevezmeš jména Bo
žího n a d a r m o . Nadarmo je tolik, co
marně; nevezmeš tedy jména Božího m a r 
n ě . Myslíme-li dále, marně znamená z b y 
t e č n ě . Zbytečně-li tedy jméno Boží ří
káme, je to tolik, jako kdybychom je ne
vyslovovali vůbec. A přece marným jeho
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říkáním Boha urážíme. O neporušitelnosti
svatých jmen jsme mluvili před chvílí. Ale
jako žádný náš čin nesmí mít za výsledek
marnost, a ve vyšší snaze ani žádné naše
slovo, je přirozené, že i každé oslovení Pána
Boha musí mít morální smysl. A marné, zby
tečné, daremné braní jména Ježíš do úst
končí v prázdnotě, poněvadž se Boha ne
dotýká. Přes to, že Bůh i každé takové
slyší, mine se s Jeho jsoucností. Každé jmé
no zcela splývá s osobou jím označenou,
každé vyřknuté jméno znamená brát i na
zřetel dotyčnou osobu. A proto zbytečným
braním jména Božího mluvíme zbytečně
o Bohu, zatím co máme o Něm myslet a
mluvit jen v případech závažných. Proto
takto Boha urážíme, totiž ve své malosti
si neuvědomíme Jeho velikost a mluvíme
o Něm jako o nějaké pozemské běžné jed
notce. Uraziti někoho, jak už slovo samo
říká, znamená ubrati někomu na jeho jméně,
na jeho cti. Vždyť jméno někoho je čest
jeho. Mluviti o někom povrchně, marně, je
mluviti o jeho cti marně. A tato pravda
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by se nevztahovala na čest jména Nejvyš
šího? Nedotknutelnost Boha je tedy kromě
cti Jeho. A není cti naprosté uprostřed sla
bosti lidské, která o pojmu tohoto slova
ví, užívá ho však ráda jen ve vztahu k sobě,
nemyslíc tak často na podstatu cti, totiž na
dokonalost, jíž je Pán sám.
Co je vůbec marné? Bývají to stavy lid
ského nitra, činy a slova. Tedy vše, v čem
a kolem čeho žije člověk. Abychom měli
blíže k jádru tohoto smyslu, řekněme, že
slovo je zrcadlem duše a činu nebo úmyslu
něco učiniti. Zlost, vztek, zoufalství, malá
snaha vymanit se ze sklíčenosti jsou marné
stavy nitra. Z nich je už krůček k marným
činům, vždyť ony stavy vznikají tehdy, kdy
nějaká lichá neprozřetelná touha nás na
tolik ovládne, že nejsme schopni sebekri
tiky a neusoudíme, že toho neb onoho si
nemáme žádat, protože toho pro svou
duši nepotřebujeme nebo si nepřipomeneme
ctnost trpělivosti a dlouhočekání. Potom
uděláme to či ono zbrkle, neuváženě, po
něvadž hledáme náhradu za nesplněnou
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dotud touhu. A toto náhradou hledané nám
shodí, i když si tu zhoubnost hned neuvě
domíme nebo nepocítíme. Jsme pak ner
vosní, sklíčení a těžkomyslní. A to nadarmo,
následkem předběžného nedostatku pokory
a moudrostí mnohého si nežádat. V koutku
samoty potom naříkáme, klejeme, rozmr
zele nebo nevědomky Boha vzýváme, což
není proto správná modlitba, že k ní při
stupujeme s nitrem z b y t e č n ě rozháze
ným. Vždyť jsme mohli rozervanosti pře
dejít odmítnutím určitých věcí a svodů,
jichž jsme si pro svou zatíženost žádali.
A nadbytečně rozervaná duše si mohla do
přát modlitbu za jiných okolností. Tako
váto modlitba nemusí být ovšem bezvý
sledná. Vždyť jedině Bůh nás bude soudit
a jedině On do nás vidí. Vždy, za všech
našich stavů…
Nadarmo nevezmeš jména Božího ani
svévolnou přísahou, a to nejen křivou pří
sahou. Je psáno, abys nikdy nebral Boha
sám za svědka. V evangeliu Matoušově máš
vypočítány základní věci, skrze něž se pří16

sahá, a činit se tah nemá. To čti a rozjímej
o tajemství moudrého zákazu tam řeče
ného. Neboť jsou pravdy, o kterých ti nej
lepší výklad podá tvé svědomí. - Má-li
tě nějaký úřad k přísaze, přísahej spra
vedlivě, neboť údové světského řádu tě
k tomu nutí vědouce, že i před právem
pozemským má být souzena lež. A lež ne
snáší svědka. Natož pak toho, jímž je Bůh
sám.
Víš vůbec, že bereš jméno Boží do úst
každodenně, někdy i každou chvíli, a ne
modlíš se při tom a ani radost ani ža
lost n e p r o j e v u j e š ? To je to nejběž
nější darmé užívání jména Božího. Tvá duše
na něm není ani zúčastněna, vyslovuješ je
jen ze zvyku, jen tak namátkou a běžně,
jako třeba určitá slova nepěkná. Neuvá
žíš-li v té chvíli, co říkáš, mluvíš ne
z o d p o v ě d n ě . Kde je potom tvá snaha
po inteligenci a logice, když slova nejzá
važnější pohazuješ do smetí bezmyšlenko
vosti, když nemyslíš na to, co mluvíš! Zdá
se sice někdy, že řekneš Ježíš, Maria a
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vzdychneš při tom, ale jen zkoumej sebe
sama, že si na Ježíše a Marii v té chvíli
ani nevzpomeneš. Je přece nedůstojné člo
věka, aby při své řeči na vše ostatní se
snažil myslet, jen na svatá jména ne! Kaž
dým slovem se snažíš říci nějakou myš
lenku a jméno Boží bys řekl na Boha ne
mysle? Buď pozorná, duše křesťanská, a
sleduj sama sebe v okruhu svých slov! Dů
stojnost svou a vědomí, že slovo dělá muže,
převezmi do všeho, co mluvíš! Chyby i
správnost tvých myšlenek buďtež přesným
zrcadlem slov a nestyď se, je-li toto zrcadlo
někdy zamžené, že totiž nemáš zásobu slov.
Jen opravdovost ti bude k dobru připo
čtena, pravdivost, upřímnost a účelnost
myšlenek a skutků. Jsou dva zákony, dva
řády, nebeský a zemský, jenž je podřízen
nebeskému. A hluchota, slepota a němota
dobro těch řádů (přes všecky bolesti) ne
c h c e vidět. Nevidí, a proto ani dobře
mluvit o nich nemůže. Proč o tomto zde
mluvíme? Abys věděl, že slovo tvoje jako
ty celý má vyplývat z řádu všehomíra,
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jehož smyslem a původem je Ježíš Kristus,
Pán náš, jméno Jeho že je zvuk nejplnější.
Ozvěny Jeho tušíš v hlasech živlů, Jméno
to pak plně vyznívá z úst tvých. Ledabyle
a beze smyslu-li pak z tebe zní, nejsi celý
účasten ani smyslu Jména svatého, ani
smyslu sebe samého, tvá jednotka je pak
rozlomena a z řádu Božího sám sebe vy
háníš do prázdnoty, kde není jádra ani
zvuku pravého, kde je nelogičnost, tedy
zmatek. Zmatek rodí trýzeň nezdravého
hledání, každá vyšinutá bytost chce totiž
někde spočinout, ale takto má už jen krok
k nevěře.
Zpytuj tedy řeč svou o svatých jménech,
duše křesťanská, abys v sobě utvrdila vě
domí o této vše obsahující jednotě: Otec,
Syn, Duch — smysl Jejich, Jméno, Slovo,
ty pak jako ten, kdo o Jméně a Slově ví.
Jako takto vědoucí buď hrdý na jazyk svůj,
jímž dobře-li budeš Slovo Jméno najevo
dávat, i celkem a vždy správně mluvit
budeš. Nebol slova lidská jsou stvořena
k pravdě.
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s poznámkou Jaroslava Durycha
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