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NEJSEM, KDYŽ TU NEJSI TY 

Kolikrát se nám v každodenním životě stane, že jsme znudění a hledáme něco nového, něco 
odlišného od toho, co máme a co může rozbít nudu, kterou zakoušíme. 

Někdy mi někteří lidé říkají, že chtějí cestovat, odjet na nějakou dobu do nějaké vzdálené země, 
“zažít nové zkušenosti”, poznat nové lidi … 

Jindy jsem zase mluvil s přáteli, kteří chtěli změnit práci, hledat něco nového, změnit… 

Když se těchto lidí ptám, proč chtějí cestovat nebo proč chtějí změnit práci, velmi často nevědí, co 
mi odpovědět, nemají zvláštní důvod, jsou prostě znudění, otrávení tím, co mají, a hledají něco 
nového, co by je stimulovalo, co by přineslo do jejich života něco nového. 

Ale tento problém, jak jsem řekl na začátku, prožíváme všichni každý den: Ne že bychom čekali, že 
se přihodí něco jiného, že bychom se zastavili a čekali, my pracujeme, studujeme, děláme všechno, 
co máme dělat, ale toto všechno: práce, studium, vztahy s lidmi, kteří jsou nám dáni, v rodině, mezi 
přáteli, komunita CL, to vše se někdy stává zvykem, je to jako něco, co už známe, na co jsme 
zvyklí, a tak, možná nevědomky, očekáváme něco nového.  

Abychom mohli žít, abychom žili, potřebujeme stále něco, co by nás překvapilo, co by vneslo 
novost do našich dní. To samo o sobě není chyba, problémem je, že nedokážeme vidět tuto novost v 
běžném, každodenním životě. Jak to řekl Davide Prosperi v úvodu k Zahajovacímu dni v Miláně, 
my vnímáme běžný život, který žijeme, jako nějakou “nižší” realitu, jako kdyby ta opravdová, 
krásná realita byla někde jinde, než jsme my. 

Toto je problém víry. Toto rozdělení, tato trhlina, která se v nás utváří mezi tím, jak vnímáme 
realitu, kterou žijeme každý den a to, po čem toužíme, v nás někdy vyvolává neuspokojenost tak 
velkou, že nás vede k myšlence, že v realitě, která je nám každý den dána, není možné najít štěstí, a 
tak ztrácíme chuť do života, život se nám nejeví jako naplněný. Co nám umožňuje překonat toto 
rozdělení? Co nám umožňuje znovu najít jednotu našeho “já”? 

CO ČINÍ JEDNOTNÝM NAŠE JÁ?  

Rozdělení, které v nás vzniká, je plodem určitého nedostatku. V našem životě chybí konstantní 
přítomnost, žijeme, jakoby nám neustále něco chybělo. 

Co nám chybí? Co je to za nedostatek, který v nás vyvolává neuspokojenost? 

Carrón chtěl, aby motto letošního Zahajovacího dne znělo: “Nejsem, když tu nejsi ty”. Je to věta 
velmi zavazující, která v sobě skrývá velmi široký význam. My nejsme plně sebou samými, to 
znamená, že nežijeme plně svůj život, když nám chybí uvědomění, vědomí, že realita je utvářena 
někým Jiným a tento Jiný je přítomen. Tento Jiný, Tajemství, nás ale netvoří jednou provždy, utváří 
nás neustále, a proto jsme sebou samými, jen když náležíme jemu, když jsme jeho! 

My teoreticky dobře víme, že nám chybí vědomí toho, že jsme utvářeni někým Jiným, víme to 
velmi dobře, protože to neustále opakujeme, ale vědět toto teoreticky nestačí. Abychom začali žít 
každodenní život s jasným a trvalým vědomím toho, že všechno, a tedy také my, je utvářeno někým 
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Jiným, nestačí si neustále opakovat, že všechno má svou konzistenci, svůj smysl, svůj význam 
v tom, že to bylo chtěno a utvořeno někým Jiným. 

V životě jsou momenty, zkusme pomyslet na naši vlastní zkušenost, ve kterých toto uvědomění, 
toto vědomí, o kterém mluvíme, je v nás jasné, jsou to momenty jakoby naplněné zvláštní milostí, 
které přicházejí znenadání. 

Vzpománám si na jednu příhodu, která se mi stala asi před osmi nebo devíti lety. Šli jsme na výlet 
do hor a já jsem byl hodně unavený. Moje únava nebyla způsobena jen tím, že cesta vzhůru byla 
dost dlouhá a strmá, ale byla způsobena i mými myšlenkami, byl jsem hodně roztržitý, soustředil 
jsem se na své osobní starosti, které mně bránily vychutnávat si veškerou krásu, která byla kolem 
mne: jako bych si nevšímal krásy přírody a společnosti přátel, které jsem měl kolem sebe. Vlivem 
této roztržitosti jsem ještě více pociťoval namáhavost cesty a čekal jsem jen na to, až výlet skončí. 

Pak se stalo něco neočekávaného, výstup náhle skončil na místě, které připomínalo terasu, ze které 
bylo vidět panorama všech vrcholků hor kolem nás a když jsem pozvedl oči, uviděl jsem obrovský 
ledovec obklopený horami ozářenými sluncem. Na tu chvíli nikdy nezapomenu, ta krása, která se 
přede mnou znenadání objevila, ve mně vyvolala tak veliký úžas, že jsem zůstal na několik minut 
jako přimrazený s očima široce otevřenýma a vzápětí jsem pocítil hlubokou vděčnost za dar, který 
jsem právě obdržel. Náhle jsem byl vděčný za všechno, co jsem měl kolem sebe i za sám fakt, že 
existuji.  V té chvíli jako vše znovu nalezlo svůj pravý význam, i ta námaha, kterou jsem do té doby 
vynaložil, najednou měla smysl, a to ten, že mne dovedla až tam, kde jsem mohl pozorovat tu krásu.  
I můj postoj vůči myšlenkám, které mne předtím rozptylovaly, se měnil: problémy, které se předtím 
zdály enormní do té míry, že zatěžovaly celý den, byly najednou nepatrné, tedy dostaly správné 
rozměry, začal jsem se na ně dívat pravdivějším způsobem. 

Přítomnost Toho, který je původem všeho včetně mne samotného, byla v té chvíli tak jasná a 
impozantní, že i mé oči se dívaly na realitu hlubším způsobem a pravda věcí okolo mne i mne 
samotného byla náhle jasnější. Poté, co jsem zakusil úžas a vděčnost, nemohl jsem udělat nic jiného 
než se pomodlit, abych poděkoval Tomu, kdo mi toto všechno dává. Můj postoj přešel od postoje 
člověka uzavřeného v sobě a zneklidněného vlastními problémy, k postoji člověka vděčného a 
prosícího, zcela směřujícího vstříc Jinému, vstříc vlastnímu Stvořiteli, jehož přítomnost uznává. 

Chtěl jsem vám vyprávět o této mé osobní zkušenosti, která je jednou z nekrásnějších momentů 
mého života, protože myslím, že dobře vysvětluje, co je zkušenost pravdivého a plného vztahu mezi 
člověkem a realitou jejímž původcem je někdo Jiný.     

Otázka, která ale ve mně vyvstává a kterou nám klade i Carrón, zní: „Jak dosáhnout stabilní 
zkušenosti vztahu mezi mnou a realitou, jejímž původcem je někdo Jiný? Jak se toto vědomí, které 
jsem právě popsal na příkladu výletu do hor, stane trvalým i v mém každodenním životě a 
nezůstane jen něčím, co se stává v některých okamžicích milosti?“ 

A zde přichází problém cesty. 

Bez toho, abychom prošli cestu, můžeme se i po výjimečných okamžicích vrátit do každodenního 
života a vše může být znovu ploché, bezútěšné, omezené. My patříme k hnutí, abycho společně 
konali cestu, abychom se na této cestě podporovali. Pokaždé, když jsem sejdeme, je to proto, 
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abychom pokračovali společně na této cestě, protože se nám líbí, protože bez této cesty, to je bez 
výchovy, která mi pomáhá učit se hodnotit zkušenost, kterou činím v každodenním životě, a vidět 
věci, které se mi dějí, v jejich hloubce, zůstávám otrokem svých emocí, svých myšlenek a okolnosti 
a lidé, kteří jsou kolem mne, zůstanou pro mne něčím cizím, všechno je pro mne něčím 
nepřátelským. 

Výchova, kterou získávám v hnutí, v křesťanské komunitě, mně naopak dává možnost růst a 
postupně se učit vidět věci v jejich pravdivosti. 

Jak jsem ale řekl, tato výchova je cesta, cesta, která se vyvíjí v čase. Výchova, která nás vede ke 
zralosti, potřebuje čas, a tedy potřebuje věrnost, důvěru a trpělivost. Jestliže chybí věrnost, důvěra a 
trpělivost, dříve nebo později mne cesta začne otravovat a začnu hledat zkratky, ale jak dobře víme, 
ve zkratkách se člověk snadno ztratí! 

Když to tedy shrneme: aby moje já mohlo být jednotné, potřebuji především cestu, tedy místo 
výchovy, kde jsem vychováván k tomu, abych žil závislost na Tom, který je původem všech věcí. 

To, co člověk potřebuje, je žít uvědoměle svůj vztah k Tomu, kdo jej utváří. 

To, co činí naše já jednotným, není nezávislost, kterou skrýváme za pojem svoboda, naše já činí 
jednotným naopak uznání závislost na někom Jiném, uznání závislosti na Bohu. 

Cesta, kterou je pro nás církev a konkrétně hnutí, má jakoby trojí úkol: 

- Vychovávat nás, abychom se stali vědomými přítomnosti reality Tajemství, které vše tvoří a 
na kterém závisíme. 

- Být pro nás místem přátelství, kde jsme trvale obnovování a vychováváni, abychom žili naši 
synovskou závislost na Otci, který je tímto Tajemstvím. 

- Vrhat nás do života, to jest umožňovat nám, abychom se stali zralými, abychom naplnili 
sami sebe tím, že dáme život Tomu, který ho jako první dal za nás.  

Jestliže naše víra nemá sílu být touto výchovnou cestou, ale je jenom duchovní útěchou nebo 
formálním moralismem, který nám umožňuje nemít pocit viny, pak je zbytečná a my nebudeme 
jednotní, ale rozděleni, to znamená, že verbálně se budeme označovat za křesťany, ale fakticky 
budeme žít jako ostatní, jako otroci svých žádostí, svých myšlenek a svých strachů. 

V epizodě z evangelia popisující setkání Ježíše a Samaritánky je jasně vidět dynamika toho, o čem 
jsem mluvil: To, co Ježíš probouzí v oné ženě je jasnější uvědomění si sebe sama, toho, kým 
opravdu je. Poté, co jí řekne, že měla pět manželů a ten, se kterým je teď, není její manžel, je 
šokována, protože cítí, že je na ní pohlíženo způsobem tak pravdivým a hlubokým, jako nikdy 
předtím. Toto pravdivé Ježíšovo hodnocení není odsouzením Samaritánky, je to ale hodnocení, 
které jí pomáhá vidět vlastní život pravdivě a do hloubky a právě díky cítí, že je jí odpuštěno, že je 
milována. Od té chvíle tato žena znovu nalezla svou jednotu, a to do té míry, že běží, aby všem 
zvěstovala, že nalezla Mesiáše. 

Zvěstování, svědectví jsou vždy plodem úžasu a vděčnosti. Toužíme, aby to, co se přehodilo nám, 
se přihodilo také ostatním. 
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PÁN NÁS NEOPOUŠTÍ 

Pán nás neopouští a dokazuje nám to, jak jsem řekli, tím, že nám dává místo, že nám dává cestu, 
kterou pro nás konkrétně je hnutí CL. 

Skrze charisma, které Duch svatý probudil v donu Giussanim, se nám Kristus stal důvěrně blízkým, 
stal se pro nás společníkem na cestě. 

Mohl bych tu uvést mnoho příkladů, které nám ukazují, do jaké míry Kristova důvěrná blízkost 
může proměnit a naplnit náš život. 

Když pomyslím na to, co se tento rok událo v české komunitě, vytanou mi na mysli například Jan, 
Šimona e Vašek. Jejich “Ano” Kristu nebylo náhlé nebo ani nebylo plodem nějakého osobního 
projektu. Bylo to ano, které uzrálo časem a především se toto jejich vyjasnilo ve věrnosti a 
v přináležení konkrétnímu místu, této komunitě, kde se naučili pohlížet na celý svůj život, minulý i 
přítomný, ve světle setkání s Kristem v pravdě, až objevili, jak Kristus myslel na jejich naplnění. 

První způsob, jak nám Kristus dokazuje, že nás neopouští, že nás nenechává samotné, je skutečnost, 
že se nám stal důvěrně blízkým, že se stal jedním z nás, ve zvláštním charismatu.. 

Toto je Boží metoda, metoda vtělení. 

Jestliže se Bůh stal člověkem, znamená to, že pro nás se setkání s Ním odehrává skrze přesné, 
konkrétní místo, skrze komunitu lidí z masa a kostí, která nás zvláštním způsobem okouzluje a 
přitahuje. 

Poslouchejte, co mi napsala jedna naše kamarádka, která před několika měsíci požádala o vstup do 
Fraternity CL: 

„Už jsem toho dříve o Kristu mnoho slyšela a četla, ale to mě neobrátilo. Potřebovala jsem se  
přesvědčit na vlastní oči a dotknout se Krista, jako nevěřící Tomáš. Po tomto jsem toužila, ale 
nevěřila jsem, že to je opravdu možné pro každého člověka. 
Pozornost lidí z hnutí mě naplnila nepředstavitelným pokojem a touhou žít, jak žijí oni. Opakovala 
jsem si, že víra se vyčíst a pochopit nedá. Kladla jsem si spoustu otázek a to, co jsem viděla a cítila 
kolem sebe, bylo pro mě fantastickým tajemstvím, které jsem chtěla odhalit. Později jsem pochopila, 
že to, co jsem viděla na vlastní oči (zářící oči a úsměvy) a cítila na vlastní kůži (vřelé objetí) byla 
skutečnost, že Křesťanství je událost. Bůh se stal člověkem a žije mezi námi. Učinila jsem zásadní 
zkušenost: potkala jsem Krista, který se stal člověkem.“ 

Cesta není podmínkou, kterou musíme splnit, abychom dospěli k cíli, kde konečně nalezneme štěstí. 

Cesta již v sobě obsahuje počátek štěstí, které hledám.  

Ježíš řekl o sobě: Já jsem cesta. To znamená, že Cesta sama obsahuje již všechno, na cestě je již 
Kristus, On není na konci, v cíli, On je tady a teď. 
Jestliže cesta, kterou nám Bůh dal, je naše charisma, hnutí CL, znamená to, že pro každého z nás 
náležet tomuto charismatu znamená činit zkušenost přítomnosti Kristovy již teď, v každodenním 
životě. 
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Proto můžeme tvrdit, že Pán nás nenechal samotné! 
A proto je pro nás důležité následovat. Carrón velice zdůrazňuje, jak je pro nás nezbytné následovat 
lidi, kteří nám jasnějším způsobem svědčí o přítomnosti Jiného, Tajemství, ve svém životě. 
Následovat se nám proto vyplatí, protože bez následování toho, kdo nás vede k Tajemství, se sami 
ztratíme. Máme iluzi, že jsme soběstační a myslíme, že jsme proto svobodnější, ale pak ve 
skutečnosti ztrácíme sami sebe. 
 
Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: «Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj k říž a 
následuj mne. Neboť kdo y chtěl zachránit svůj život, ten ho ztratí, kdo však ztratí svůj život 
pro mne, nalezne jej.» (Mt 16,25). 
 
Jestliže se Kristus stal člověkem v konkrétním místě, které nám Ho učinilo důvěrně blízkým, 
společníkem na naší každodenní cestě, znamená to, že máme-li  Ho následovat, nesmíme vylučovat 
nic z okolností, ve kterých žijeme a které jsou součástí naší cesty. 
Kristus se snížil, stal se člověkem a mohl být s námi, a to znamená, že žádná situace, ve které 
žijeme, nám nebrání Ho potkat. 
Naopak právě skrze realitu, v níž žijeme, Ho můžeme potkat a začít Ho následovat. Každý den 
můžeme začít znovu a právě pokud jsme pozorní a upřímní vůči tomu, co každý den žijeme, 
uvědomíme si potřebu následovat Krista. 
Okolnosti, realita, to nejsou naši nepřátelé, jsou to podmínky, ve kterých žijeme a kterými máme 
projít, abychom potkali vtěleného Krista. 
 
V JEHO SPOLEČNOSTI JISTI KDEKOLIV 
 
Následování Krista a věrnost Kristu v místě, kde je důvěrně blízký, v nás vyvolává jistotu a naději, 
které nás zbavují strachu v jakékoliv situaci, které máme čelit. Nejsme už sami, protože On je 
s námi, ať jsme kdekoliv. 
 
Naše kamarádka, z jehož dopisu jsem již četl, dále v textu píše: 
 
„Začala jsem také chápat velikost metody Hnutí – následování. Když následuji zkušenost živé víry 
lidí ve víře dospělejších, vím, že následuji Krista, protože rostu. Celý život jsem měla a mám 
neustále z něčeho strach a ten mě sráží ke dnu a dává prostor ďáblu. Teď se strachem dokážu lépe 
bojovat.  Strach je součástí mé lidské nedokonalosti. Kde je láska, nemá strach místo. Právě láska 
je lékem na můj strach a je zdrojem mých jistot a bez jistot nemůžu žít. 
Milovat druhé lidi tak, jak je miluje Kristus, se učím také s pomocí Hnutí. Díky tomu teď dokážu žít 
vztahy jinak než dřív – s přítomností Krista.“ 
 
Papež František nám ve svém poselství letošnímu Meetingu v Rimini říká: «Křesťan nemá strach 
vzdálit se z centra, jít na periférii, protože jeho centrem je Ježíš Kristus. On nás osvobozuje od 
strachu, v jeho společnosti můžeme jít s jistotou kamkoliv, můžeme procházet i temnými momenty 
života, neboť víme, že kamkoliv jdeme, Pán nás vždy předchází svou milostí, a naší radostí je, že 
můžeme sdílet s ostatními dobrou zprávu, že On je s námi.» 
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Ze slov naší kamarádky a z výzvy, kterou před nás staví papež, je jasné, že následovat Krista a činit 
zkušenost jeho přátelství, jeho společenství, nás otvírá vůči ostatním.  
Tak jako samařská žena běžela zvěstovat, že nalezla Mesiáše, a jako učedníci dali život, aby 
zvěstovali Krista světu, tak i my, kteří jsme potkali Krista jako oni, dostáváme stejný úkol. 
Bůh nás povolává, abychom Ho zvěstovali všem. Bůh takto preferoval, aby skrze nás Jeho láska 
dospěla ke všem. Jak říká svatý Pavel: Bůh mne vyvolil, aby na mé osobě ukázal, co chce dát všem. 
V tomto Božím preferování určitých lidí rezonuje jeho vášeň pro každého člověka. A proto i my 
v první řadě preferujeme toho, kdo si nás vyvolil. Proto tak často opakujeme slovo «vděčnost». 
Uznat toto veliké Kristovo preferování pro nás znamená uznat s vděčností toto místo, které je nám 
trvale dáváno. Abychom ale dokázali plně pochopit veškerý úkol, který je v tomto preferování 
obsažen, je třeba především uznat, že naše první odpověď náleží Tomu, kdo nás takto preferuje, že 
si máme uvědomit, že On si nás vyvolil.  Pouze tehdy pak pochopím «volbu Boží svobody, která si 
vybírá Toho, kdo je jako nepatrný kvítek skryt v těle Panny Marie, aby tu byl pro celý svět. 
Přítomnost, kterou přinášíme, je pro celý svět: pro celý svět, ne pro nějaký okruh, o kterém budeme 
rozhodovat my, když budeme vybírat, kdo je vhodný a kdo ne.  
Zkušeností tohoto je například charitativa. My nechodíme na charitativu do míst, která vybíráme 
my, a nepotkáváme tam lidi, o kterých jsme rozhodli, že je potkáme. Jak místo, kam jdeme, tak i 
lidé, které potkáváme, jsou nám dáni někým Jiným, ale všichni zakoušíme radost z toho, že skrze 
naši pouhou přítomnost přinášíme do těch míst a těm lidem Toho, koho jsme potkali. Ten, který je 
naši spásou, je spásou i pro ně. 
V člověku tak neexistuje žádná preference, než láska ke světu, než dobro přinášené světu, než vášeň 
pro svět. 
Kdo ale může říci toto? Kdo může takto preferovat? Kdo může takto milovat. Kdo může takto 
milovat každého člověka? Já mohu preferovat jen tehdy, pokud si uvědomuji, že jsem byl a jsem 
preferován, že žiji z této preference, že touto preferencí překypuji natolik, že se stává nakažlivou, že 
mne činí schopným preferovat všechny, táhnout všechny. Tak můžeme riskovat, protože kdo 
neriskuje, nebude moci toto vše dnes znovu získat, dospět k jednotě života, po níž všichni toužíme. 
 
 
 

 

 


