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*** 
Prekérní situace. Oba cestovatelé si jsou jistí, že mají pravdu. Ale přitom je jejich 
pohled protikladný.  
 
Co je opravdu pravda? Je zahradník nebo není? Dá se to vůbec rozhodnout?  
 
Musí se to rozhodovat? Je v tom nějaký rozdíl nakonec? Jestli je „neviditelný, 
neuchopitelný, věčně unikající…“ nebo vůbec není?  
 

*** 
Podobenství psal skeptik (A.Flew).  
Psal je pro skeptiky. Má pocit, že jeho závěrečný argument je nevývratný.  
(Totiž: Je nakonec jedno, jestli je Bůh, který je neviditelný, neuchopitelný, věčně 
unikající“ – nebo není vůbec žádný Bůh). Bůh neviditelný, neuchopitelný, věčně 
unikající – jakoby nebyl.  
 

*** 
Podobenství si přečetl teolog, kterého nepřekvapilo jej téma, věděl (podstata jeho 
povolání), že takový Bůh je (věčně unikající) – a doplnil to pár poznámkami:  
„Kdo má pravdu? Skeptik nebo věřící? V podobenství jsou oba mimo.  
Přece: narazili uprostřed pralesa na zahradu v džungli, na překvapující a 
nepravděpodobný (nomologický) řád.  
Ale jako když se jich to týká málo. Jen debatují a experimentují. Zahrada je pro 
ně předmětem diskuse bez emočního a motivačního významu.“ 
 



Opravdu: vlastně jsou trochu „trapní“. (Trapný je neodpovídající situaci).  Je situaci 
nálezu zahrady v džungli přiměřené, že se postaví stan a sežene se hlídací pes…?  
 
A není Země taková zahrada v džungli kosmu…? 
 

*** 
Co by bylo tedy přiměřené té situaci (situaci člověka v kosmu na „modré planetě“)?  
 
To, že narazili na zahradu v džungli by se jim mohlo – mělo stát apelem (výzvou) –   
odpovědět na tento řád svým chováním.  
 
Co konkrétně by se mělo tedy udělat, (co by bylo odpovídající)?  
V skutečném významu slova odpovídající!  
 

*** 
Teolog komentuje:  
„Co by udělal skutečně náboženský člověk? Zavolal by: „Tato zahrada je dobrá! 
Uděláme slavnost, že jsme ji našli! A budeme slavnost opakovat! A pokaždé si 
vzpomeneme na to, jak jsme našli zahradu!“ tím by se založil kult. Slavení.“ 
 
(Jojo, uvažujete správně: Bohoslužby).  
 

 
 
Ž 148:1  Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách! 
2  Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy. 
3  Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho, všechny jasné hvězdy. 
4  Chvalte ho, nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy, 



5  chvalte Hospodinovo jméno! Vždyť on přikázal, a bylo to stvořeno, 
6  on tomu dal povstat navěky a navždy, nařízení, které vydal, nepomine. 
7  Ze země ať chválí Hospodina netvoři a všechny propastné tůně, 
8  oheň, krupobití, sníh i mlha, bouřný vichr, který plní jeho slovo, 
9  horstva a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry, 
10  zvěř a všechna dobytčata, plazi, okřídlené ptactvo, 
11  králové země a všechny národy, vladaři a všichni soudci země, 
12  jinoši i panny, starci i mladí. 
13  Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je 
nad zemí i nebem. 
14  Vyvýšil roh svého lidu k chvále všech svých věrných, synů Izraele 
 

*** 
Teolog pokračuje:  
„Dále by se mohlo říci: „Chceme usilovat o to uchovat tuto zahradu a rozvíjet dál. 
Džungle ji nemá pohltit!“ a tím by formulovali etiku.“ 
 
Ano! Zavázání. Musíme bránit zahradu proti džungli?  Střežit a obdělávat zahradu… 
To je etika?  
 
 

 
 
Genesis 2:15  Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a 
střežil. 
 
Je lepší budovat, nebo bránit?  
 



*** 
 
A dál? Co ještě je přiměřené nálezu zahrady v džungli?  
 
Teolog: „A vyprávěli by příběh o zahradníkovi, který je odpovědný za řád zahrady, 
kterou ctíme ve slavnosti a jejíž přikázání posloucháme; a napsal by se tím mýtus,“  
 

 
 
Ano, ještě by bylo „odpovídající“ vyprávět o tom příběh plný tušení…: O tom, jak 
zahrada vznikla, jaký je její smysl, v čem spočívá její řád, jak se o tu zahradu dá přijít 
a že za ní někdo stojí…  
 

*** 
Jsme zvyklí vycházet od sebe, od svého vidění věcí, života, od svých přání (co 
chceme dosáhnout, vyvolat). Mám svoje pochopení, svou pravdu, svůj projekt (svého 
života)… Svou vůli, své sny, svá očekávání…  
Ty prosazuji, těší mě, když se potvrdí.  
A kříží se s vůlí, sny a očekáváním druhých. To docela bolí, nebo trápí…  
Ale to je zásadní a velmi osvobozující objev (to je počátek víry…): Nezačíná se u mě, 
začíná se naproti. Převrácení perspektivy.  
Že nejde jen o to, co si myslím, chci, jak to vidím já (že to nemusí být určující).  
Za tím, v tom, co je, co mě potkává, co slyším, se mě dotkne, vytuším za tím – řád, 
krásu, smysl, Boha – a já tomu mohu svým životem odpovídat. Mohu se stát 
ozvěnou…  
Mohu – jsem schopen být ozvěnou a pak taky ozvěnu vyvolávat. (Na různých 
rovinách, různě…). Zkušenost resonance.  To je nejhlubší lidská zkušenost… 
Zkušenost hlubokého štěstí.  



 

 
 

*** 
 
Máme rok „hledání Boha“ – téma příštího Sjezdu. Myslím, že je naprostá nejasnost 
ohledně toho, co to znamená „prožít Boha“.  
Zkušenost Boha – je zkušenost takové rezonance. Jsem (stávám se, objevuji tu 
možnost, láká mě to) ozvěnou (a vyvolávám ji pak také) – ale ve prospěch 
(společné) melodie, harmonie…  
Závratná, šťastná zkušenost.  
Tato zkušenost – mohu odpovídat – být ozvěnou, prožít rezonanci, je „duchovní 
zkušenost“ (nelíbí se mi to slovo).  
(Smysl duchovních programů, jak jsme o nich mluvili – je v tomhle – tenhle „převrat 
ukázat, udělat možným, přirozeným, pravdivým.) 
Že mohu odpovídat – tomu, co je, co má být…  
A pak se dá myslet, žít Bůh.  
 
 

 



 
 

*** 

 



 
Tomu obrázku pracovně říkám „andělský budgi jumping“.  
Připomíná mi: Za tím, v tom, co je, co mě potkává, co slyším, v tom všem se dá tušit 
– (řád, krása, smysl, Bůh) a v tom všem vstřícnost… – a mohu tomu odpovídat. 
Láskou… 
 
Máme pro to jedinečný příběh, který dokáže zachvět celou zemí v „nádherné 
harmonii“ narážíme u Ježíš Krista, to je ještě jiný formát než „zahrada v pralese“.  
To vás ta resonance zasáhne a přijme do sebe.  
A vůle, přání, touha – neštěpí – jak jsme na to zvyklí ve svém životě, když vycházíme 
ze své touhy a svého strachu!!!! 
A opravdu „odpovídáte“.  
Zkušenost Ducha svatého.  
 

Lze si napsat o prezentaci na adresu pavjun gmail.com 


