
příběh transcedence 
 

 
 

*** 
Opravdu: K čemu je život? Ty roky a prostor a možnosti…  
Jako – co s ním? Co si s ním počít? Jak s ním naložit?  
Co si myslíte? Nebo jaké jsou na to názory?  

Něco prožít. Užít si to. Abych měl na co vzpomínat.  
Něco za sebou nechat. Kus práce. Nějakou stopu. Něco dokázat.  
Moc nenaletět. Nezadat si. Nebýt trapný.  
Kultivovat sebe a druhé.  
Jen slzavé údolí.  
Uskutečnit co nejvíc možností.  
Najít svoje místo 
Příprava na smrt.  
Neuškodit sobě ani druhým.  
Druhým pomoci.  

 
Je v těch různých přístupech něco společného?  

Není jistota. Strach z bolesti. Strach z chybného kroku. Strach z času. Pomíjivosti.  
Nemít dost. Mít ambice. (ambitio – obcházet, doprošovat se přízně). Chtivost.  

 
*** 

Obraz Michelangelo. Stvoření Adama.  



 
 
Kdybyste nevěděli, jak se ten obraz jmenuje… Jak byste ho nazvali?  

Let mimo. Jen těsně se minuli.  
Odjezd.  
Ujelo mu vznášedlo. Vypadl z lodi.  
 

Atmosféra obrazu?  
Trochu stesku, trochu smutku, trochu touhy.  

 
Co tam dělají? Jak vám to připadá?  

Leží jako na loži.  
Natahují se jeden po druhém.  
Jaké je to „natahování se jednoho po druhém“? Není nějak zoufalé. Kdyby se topil ve vlnách, 
to by podával ruku jinak.  
Ze strany Boží je možná jednoznačnější, než ze strany člověka.  
S napětím to sleduje zvláště jeden za ním…  

 
Kdyby tam byla „bublina“ řeči, co by tam bylo?  

Se měj.  
Zase někdy.  
To mě tu necháš?  

 
Člověk je: napřahující se  

Nápřah. Po něčem se ptám. Po něčem sahám. Po víc…  
Myšlenkami. Touhou. Životem…  
To je ten „pře-sah“.  
Pro člověka je život napřahování (vztahování se).  

 
Mohu myslet na víc věcí. I toužit vlastně. A na žádné nemám dost.  
Robinsonovská situace. Přesah. Vztahování, svoboda. Vzpínání se. 
Nemohu tě nechat docela být. Nemohu se tě docela zbavit.  
 

*** 
Zapomeňme na ten obraz.  



Jak prožívá člověk to napřahování se? Jak to vypadá, když se na to zvenku díváte? (Jaké možnosti 
vás napadnou, když vidíte lidi takhle se „vzpínat“, napřahovat?) 

Napřahuje se do prázdna.  
Napřahuje se po chiméře. 
Napřahuje se po pomocné ruce.   
Napřahuje se po kořisti.  
Napřahuje se vstříc.  

 
*** 

Jsem (Robinson) – bytí vztahů a svobody a poznávání (vědění o… oceánu a ptaní se přes něj a po 
něm)… Transcendující v svobodě a poznávání.  
(To vypadá, že to je „zadání“ života). Uskutečnit transcendenci. Žít odpovídaje „zadání“ nebo 
„situaci“. Uskutečňovat robinsonovskou existenci. V dobrém. K dobrému. Jak se to dělá?  
 
 
Před čím byste (teď už zase před tím obrazem) varovali? Co by člověk dělat „nemusel“? (Z toho, o 
čem jsme mluvili na začátku).  

Ne jen urvat co mohu nejvíc.  
Nejen uchovat se neposkvrněn a nezadat si.  

Co udělat, jak žít, aby se „transcendence uskutečňovala přiměřeně“.  
Abych k němu takhle dokázal přitakat. Abych měl radost z života takhle.  
Aby mě neunavoval – věčným shonem za něčím.  
Aby mě neděsil svou otevřeností.  
Abych „nestáhl ruku“, když se nedokáži dotknout tvé ruky a nejsem si jist, čí je to vina.  
Abych „neminul“ tu napřaženou ruku. 

 
Tušit se dá: Je to nastavené na „milost“. Na lásku. Kdybych to žil v „milosti“, přízni, dobré 
atmosféře, sdělující se… to by se „dalo“.  
A od začátku mi Bůh dává na sobě podíl… Od začátku on nese… že jsem takhle – v přesahu…  
 

*** 
Ž 130:3  Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku? 
4  Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. 
5  Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. 
6  Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. 
7  Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení, 
 
1 John 4:12  Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho 
láska v nás dosáhla svého cíle. 
 
 


