
Boží jméno, (Tajemství) 
 

*** 
Kdybychom měli vymyslet jméno pro to (Toho), čemu (Komu) se dodnes říkalo „Bůh“. Ve 
skupinách?  
Hledat jméno pro Boha.  
 
Jsem, jsoucí.  
Summa, souhrn.  
Zahradník.  
Pastýř, opatrovník.  
Bojovník.  
Harmonie.  
Učitel, ředitel, 
inspektor, 
svorník 
otec 
přítel 
lví srdce 

želva (stará) 
sova 
nulák (zemnič) 
namazaný krajíc 
světlo 
cesta 
vinná réva 
mapa, kompas 
pevný záchytný bod 
kormidlo 
skála 
dveře 

vědec 
pilíř 
kobylka (strunného 
nástroje) 
slunce, které 
nezapadá 
studna, která 
nevysychá 
oheň, který nespálí 
kapitán 
mediátor 
revizor 

pozorovatel 
bóje, maják 
malíř 
delfín (provázející loď 
moudrým pohledem) 
řidič autobusu 
kouč 
zdroj (jako elektrický) 
krev (v člověku) 
procesor (jak v PC) 
hvězda na nebi 
přítel 

 
 
Který by měl vyhrát? Proč?  
Mají vaší nápady něco společného?  
Jsou to spíš symboly než jména.  
 
Přesah. Je to něco „Víc“. Vyjádřit se to nedá. Co mě „nenechává být“.  
 

*** 
Bůh a jméno… přišli jsme, že to nejde moc k sobě.  
Když něco má jméno, tak… Co to znamená?  

Dá se o něm mluvit. Vystupuje jako něco „jednotlivého“ ve světě. Znamená „vymezení“. Může 
se to srovnávat s jiným… Třeba XY je moudřejší než ZY 
Trochu se pak jménem, slovem vyjadřuje „podstata“. (Vydělením, srovnáním s něčím, co … 
není).  
Dá se zavolat. Člověk má trochu „moci“ nad ním.  

 
Jméno pro Boha – je proto potíž.  
(V tom má svůj smysl negativní teologie – říká se jen, co Bůh není).  
 
SZ:  

Exodus 3:13  Avšak Mojžíš Bohu namítl: "Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k 
vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?" 
14  Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM." A pokračoval: "Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá 
mě k vám." 

Když po Bohu chtějí jméno, dostanou „Jsem, který jsem.  
Jméno pro Boha je „jméno-nejméno“. JHVH.  
A dodá k tomu komentář: Který ani přeložit nedokáží. Jsem, který jsem, jsem, který budu…   
Izraelci nakonec přestali Boží jméno vyslovovat. Tak důsledně, že se dodnes dohadují, jak se to 
vlastně vyslovovalo. To je velmi přiměřené pro „mluvení o Bohu“.  
 

*** 



Touha vidět Boha… (vidět a pojmenovat má k sobě hodně blízko) je v bibli neustále odmítána. Vidění 
je vázáno na časoprostor. Vidím jedno – vedle druhého.  
Mojžíš už už jakoby si to v jednu chvíli vyprosil. A pak…  

Exodus 33:18  I řekl: "Dovol mi spatřit tvou slávu!" 
19  Hospodin odpověděl: "Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou 
jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji." 
20  Dále pravil: "Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat 
naživu." 
21  Hospodin pravil: "Hle, u mne je místo; postav se na skálu. 
22  Až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryji tě svou dlaní, dokud 
nepřejdu. 
23  Až dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo." 

 
Nám otloukali na fakultě teologický bonmot: Den Gott, den es gibt, gibt es nicht.   
Kde je Bůh? Když něco je, musí to být „někde“. Nějaké místo musí mít všechno. Mít místo znamená – 
být 
 
Wittgenstein. O tom, o čem se nedá jasně mluvit, se má mlčet.  

Rahner: I on ale tuto zásadu porušuje tím, že ji vysloví.  
Pokud mu správně rozumíme, je toto v souladu s uvedenou zásadou. Je to totiž poslední slovo 
před adorujícím umlknutím tváří v tvář nevyslovitelnému tajemství. Je to slovo, které 
se musí vyslovit na konci všeho mluvení, nemá-li místo mlčení v adoraci následovat ta smrt, 
v níž by se člověk stal inteligentním zvířetem nebo navěky ztraceným hříšníkem.“ 

 
Zkuste si až budete sami přemýšlet o mlčení.  
Může znamenat prázdnotu. Nic. Že nenacházíte nic, co by stálo za řeč.  
Může znamenat – tušení něčeho co je „víc“, ve všem a přece to „souhrn všeho“ není. Nadechnete se 
– že už to jako povíte, a pak zase vydechnete, protože se vám otevřel další obzor…  
 
(Možná je slovo „Bůh“ odpovídající. Vlastně jakoby nic neznamenalo, nemělo obsah.  
Bůh pro člověka nemá tvář…) 
 

*** 
Jestli má mít mluvení o Bohu dnes šanci – lidé musí nějak tušit, o co jde, ne že se jim „dodá“ nový 
objekt do jejich světa. „Pojmenuje“ se něco, co už stejně tuší, cítí… Musí mít s Tím… nějakou 
zkušenost. (Nějak, třeba „netematizovaně“ o Něm mohou vědět) 
 
Být člověkem znamená (připomínám robinsonovskou imaginaci s ostrovem a oceánem):  

Mít sám sebe, (jedinečný, nezrušitelný vztah k sobě), a přitom to není „vlastnictví bez záznamu 
omezení“ (jak bývá poznámka v katastru nemovitostí) 
Mít sám sebe, a přece nemít, „nemít to pod kontrolou“,  
Vědět o tom, co nejsem a nebudu (tušit to, toužit po tom),  
Být sám sobě odcizen,  
A v tom všem ještě odkázán na nekonečný Horizont Tajemství 
o nekonečnosti vědět, i o vlastní konečnosti.  

Vím o něčem, co „nejsem já“, co se vymyká, co se „obrací proti mně“.  
(to je důvod, prostor transcendence, přesahu). Odkud a k čemu se vztahuji a po čem se ptám…) 
Svoboda a závislost.  

 
*** 

K.Rahner: (Vánoční) meditace.  
Mějte odvahu být sami.  

Máte svůj pokoj, nebo třeba znáte osamělou cestu. Tak tam jděte, vydržte sami se sebou.  
Nemluvte. Nepokračujte v rozhovoru s druhými, ani sami se sebou.  



Mlčte, buďte potichu. Naslouchejte.  
Nejde o mystické cvičení. Nečekejte mystický zážitek, neodcházejte do samoty s tímto 
očekáváním. Třeba se ve vás objeví jen hořkost, nuda, ošklivost, prázdnota, strach, bezmoc – věci, 
před kterými chcete ve všedním dni utéci (vymlouváme se při tom na práci, povinnosti, vytíženost, 
rozumnost, racionalitu…). Ale vydržte to dál. Vydržte být sami se sebou.  

Proč to? Protože o tohle jde: pochopit (snad trochu prožít) své pravdivé místo ve světě. Halas, 
barevnost, hřmot okolí nás plete. Buďte sami se sebou ticho. Mlčte, poslouchejte, čekejte.  
 
Poznáte tohle: jak všechno, co se v tom Tichu hlásí, (z života, světa), je obklopeno podivuhodnou 
Dálkou. Uvidíte, uslyšíte, pocítíte nesmírnou dálku, otevřenost bytí.  
Poznáte člověčí místo.  

Člověk jakoby byl v nesmírné, nedohledné planině. Obklopen tichem, tajemným mlčením. 
K nám patří hluboké tajemství, kterého si všimnete, když budete poslouchat Ticho, 
neohlušeni sebou nebo svým okolím  

Toto tajemství („otevřenost krajiny života a světa“) vás němě odkáže na Boha.  
Když neutečete před tím Nesmírným, které vládne v tichu (když všechno halasné a barevné ustoupí 
do pozadí, na své místo, pocítíte svoje pravé místo, a tajemství obklopující život a svět vás odkáže na 
Boha.  
 
Nemíváme odvahu na své místo se postavit, protože to je těžké. Unést to.  
To tajemství je divné. Na jedné straně člověka zve, láká. Na druhé děsí. Co by se stalo, kdyby mělo 
vstoupit až ke mně? Unesl bych to? Nezměrnost? Já malý, nepravdivý, hříšný…?? 
Tak toto povšimnutí si „tajemství bytí“ neznamená samo o sobě moc – protože je takové dvouznačné 
– mám utéci, nebo čekat? 
 
Jde o to, co teď udělám.  

Uteču do světa svých věcí, které jsou tak milé, poslušné, nebo do bezhlavého shonu? 
Nebo se postavím naproti tomu Tajemství, nezapomenu na něj, poznamená mi srdce, život, 
chápání sebe, světa, života?  
 

Křesťanská (vánoční) zvěst je Lk 2. Bůh přišel na svět. Proto jsme se postavili na to pravdivé místo 
(samotou, tichem, posloucháním), abychom mohli tuto zvěst opravdu pochopit, jako pro náš život 
naprosto rozhodující:  

Neobklopuje nás studená cizota (to není tajemství našeho světa a života),  
Ale Láska vycházející ze sebe sama.  
Bůh se stal člověkem, přišel na svět a svět ho unesl, protože On je Láska, Nerozdrtil ho svou 
spravedlivou absolutností. Probudil touhu a odvahu také ze sebe tak vycházet, jít vstříc, 
milovat.  
To Tajemství, otevřenost života, Bůh, na nás nepadá, nedrtí nás. Ale pozvedává, nese, zve 
(jste neseni, všimli jste si toho?) 

To tajemství, ta dálka života je vstřícná. Že Bůh z lásky vyšel ze sebe sama nám vstříc, abychom my 
taky mohli.  
 


