Bůh vás potřebuje
ZENOVÝ MISTR SEUNG SAHN

Z otázek a odpovědí po řeči dharmy pronesené v Šin Won Sa, 9. února 1990.
Jednoho dne se objevil na křižovatce Pound Road a 122. ulice, která vede do
zenového centra v Providence, velký nápis: „Potřebujete Boha“.
Co je „Bůh“? Kde je „Bůh“? Ten, který je čistou prázdnotou? Pak ale
„Potřebujete Boha“ znamená „Potřebujete čistou prázdnotu“. Dobře, co je ale
potom čistá prázdnota? A může nám čistá prázdnota nějak pomoci?
V čisté prázdnotě není „vy“ ani „já“, žádné „Bůh“ a „ty“. Proto není tento nápis
správný. „Potřebujete Boha“ znamená „jsem na Bohu závislý“. Věříme-li v
Boha na sto procent, není žádný „Bůh“ ani „my“. Protože Bůh a my jsme už
splynuli v jedno. To je věřit na sto procent.
Můžete třeba věřit své ruce. Věřit své ruce? Ano, podívejte – zvednu takhle
ruku… (zvedá ruku) – v tom není žádné „já“. Jakmile se objeví impuls v
myšlení, okamžitě následuje akce: ruka se hýbe. Já a moje ruka nejsme od
sebe nikdy odděleni. Stejně tak já a moje tělo – pokud nás něco odděluje, je to
až kontrola mé mysli. V okamžiku kontroly už je ode mě moje ruka oddělena.
Někdy se kousneme do jazyka. Hrozně to bolí. Nad něčím přemýšlíme a
kousneme se. Myšlení, myšlení, myšlení – au! (smích) Někdy se to stává.
Kdybyste nepřemýšleli, nikdy byste se do jazyka nekousli! (Smích) Kousnete
se jen tehdy, jste-li od jazyka odděleni.
Stejné je to i v tom, o čem jsme mluvili předtím. Když věříme v Boha na sto
procent, nejsme od něj odděleni – už jsme s ním splynuli v jedno. Tehdy Bůh
potřebuje nás: my v něj na sto procent věříme, a Bůh, který je čistou
prázdnotou, nám pomáhá. Tato pomoc je jednáním bódhisattvy – není v něm
„ty“ ani „Bůh“. Láska, nic než láska. To je Bůh.
Proto jednáte-li z lásky, je to jednání Boží. Vaše konání je součástí Božího
konání. Bůh vás potřebuje. Je to úplně stejné.
Otázka: Takže nikdy odděleni?
Zenový mistr Seung Sahn: Nikdy odděleni.

– Přeložil Jiří Lněnička
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