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Úvod 

Tématem této práce je kontemplativní modlitba. Při pokusu o definici 
kontemplace narazíme na značnou nejednotnost názorů autorů. Pojem kontemplace 
se může chápat velmi široce např. jako „spojení s Bohem“1, tedy „přimknutí k Bohu 
myslí i srdcem“2. Používáme-li pojem kontemplace v úzkém slova smyslu, mluvíme 
o mystické kontemplaci, která se projevuje „zvláštním duchovním stavem, 
poznamenaným pasivitou vůči Božímu působení“3. V této práci je pojem 
kontemplace používán právě v tomto úzkém smyslu. Konkrétně je pojem 
kontemplace vymezen tak, jak to činí Laurence Freeman (nástupce Johna Maina, 
jednoho ze dvou autorů porovnávaných v této práci)4, tedy podle lectio divina, cesty 
modlitby z ranně monastického období. Tento druh modlitby spočívá ve čtyřech 
krocích5: lectio, meditatio, oratio a contemplatio. Ve stručnosti lze charakterizovat 
tyto kroky následovně. Pro lectio je charakteristické hledání literárního 
a historického smyslu předčítaného biblického textu. Krok meditatio je rozjímáním, 
přemýšlením o daném textu Písma, např. ve smyslu: „Co mi říká a k čemu mě 
vede?“ Oratio je naše odpověď modlitbou na Boží slovo. Konečně contemplatio, 
kontemplace, je darem Ducha svatého, pasivním zábleskem Boží blízkosti, nechání 
Ducha svatého, aby v nás působil. V meditaci jde tedy podle tohoto chápání o aktivní 
činnost zapojující rozum, zatímco kontemplace je pasivním „nekoncepčním 
bezmyšlenkovým bytím v Bohu“6. V tomto smyslu je v této práci používán pojem 
kontemplace a odlišován od meditace. Sami porovnávaní autoři, J. Kopp a J. Main, 
používají pojmů kontemplace i meditace, i když je jejich cesta podle výše uvedeného 
rozlišení jednoznačně cestou kontemplace. To zřejmě vychází z chápání meditace 
jako výrazu pro aktivitu člověka, kterou vykonává tím, že si vyhradí čas, místo, 
zaujme polohu těla a nějakým způsobem (alespoň ze začátku meditace/kontemplace) 
zachází s myšlenkami tím, že je nechává odejít a se svou pozorností tím, že ji 

1 BERNARD, A. CH., Kontemplace, in DE FIORES, S., aj., Slovník spirituality, s. 404. 
2 2. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Perfectae caritatis, čl. 5. 
3 BERNARD, A. CH., Kontemplace, in DE FIORES, S., aj., Slovník spirituality, s. 407. 
4 Srov. FREEMAN, L., Meditation, in DOWNEY, M., The New Dictionary of Catholic Spirituality, s. 648-
649. 
5 Srov. TORKINGTON, D., O modlitbě, s. 36-45. 
6 FREEMAN, L., Meditation, in DOWNEY, M., The New Dictionary of Catholic Spirituality, s. 648. 
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soustřeďuje na nějaký objekt. J. Kopp označuje v tomto smyslu meditaci za „gesto 
prosby“7. Kontemplace je pak výrazem Boží aktivity a lidské pasivity, která nechává 
Boha jednat a proměňovat nás. 

V poslední době se objevují snahy o zpřístupnění kontemplace laikům. 
Vznikají tak nové formy praktikování kontemplativní modlitby, které v mnohém 
navazují na křesťanskou tradici ale i na tradice nekřesťanského Dálného východu. 
Tato práce se zabývá dvěma z nich, zenovou kontemplací8 podle Johannese Koppa 
a kristologickou kontemplací podle Johna Maina. 

 
Mou osobní motivací k napsání této práce je snaha o hlubší porozumění 

a pojmenování toho, co je oběma cestám společné a co je pro ně specifické, protože 
se s nimi delší dobu dostávám do styku, převážně se zenovou kontemplací. Tato 
práce má dva cíle. Prvním z nich je představení cesty kontemplace J. Koppa 
a J. Maina, konkrétně jde o představení způsobu utváření jejich cest kontemplace, 
dále o představení formy kontemplace a veřejného působení, tj. organizování 
meditačních skupin. Druhým cílem je srovnání kontemplace J. Koppa a J. Maina 
z hlediska jejich podstaty (hlavních myšlenek), čerpání z křesťanské a východní 
nekřesťanské tradice a z hlediska vnější a vnitřní formy kontemplace. 

V kapitolách 1 a 2, představujících cesty kontemplace J. Koppa a J. Maina, je 
použita zejména metoda kompilace, analýzy a následně charakteristiky. V kapitole 3, 
představující porovnání obou cest, je použito metody analýzy a srovnávání. 

Struktura práce reflektuje stanovené cíle. V kapitolách 1 a 2 jsou představeny 
cesty kontemplace J. Koppa a J. Maina. Obě kapitoly mají stejné členění podkapitol, 
aby tak bylo umožněno přehledné srovnání. U obou autorů jsou uvedena biografická 
data, vývoj jejich kontemplativní cesty (kap. 1.1, 2.1) a vlastní forma kontemplativní 
meditace (kap. 1.2 a 2.2). Kapitola 3 obsahuje srovnání kontemplace obou autorů a je 
členěna podle jednotlivých hledisek srovnání: podstata srovnávaných 
kontemplativních cest (stěžejní témata), zakotvení v křesťanské tradici, čerpání 
z tradice nekřesťanského Východu, vnější a vnitřní forma kontemplace. 

7 KOPP, J., Schneeflocken fallenGebet als Selbstgespräch – Gebet und Koan als Beziehung zu Gott in die 
Sonnemir, s. 17. 
8 Pojem „zenová kontemplace“ (v němčině Zen-Kontemplation) může znít zvláštně. Tento pojem začal být 
používán už ve 20. letech 20. století a J. Kopp jej preferuje před pojmem „zenová meditace“ (viz KOPP, J., 
Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 17). „Zenová kontemplace“ podle J. Koppa dobře vystihuje setkání dvou 
velkých světových náboženství, křesťanství a buddhismu, a snahu o hledání společného v cestě zakoušení. 

 6 

                                              



Tato práce čerpá z několika základních pramenů. Poznatky o zenové 
kontemplaci J. Koppa vycházejí převážně z jeho knihy Schneeflocken fallen in die 
Sonne: Christuserfahrungen auf dem Zen-Weg. Pro upřesnění překladu do češtiny 
používám i anglickou verzi této knihy Snowflakes Falling in the Sun: Experiencing 
Christ on the Zen-Way. Kniha obsahuje poměrně rozsáhlé pojednání o autorově cestě 
zenové kontemplace, zařazení do kontextu mezináboženského dialogu a moderní 
teologie a praktické rady pro meditující. Základními prameny pro kontemplaci podle 
J. Maina jsou dvě autorovy knihy: Okamžik Krista: Cestou meditace a Community of 
Love. Tyto prameny obsahují převážně myšlenky a rady pro vnější a vnitřní 
nastavení meditujícího a jsou složené z Mainových promluv při různých 
příležitostech. Zkratky biblických knih uvedené v textu práce jsou převzaty 
z českého ekumenického překladu Písma svatého. 
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1 Zenová kontemplace u Johannese 
Koppa 

Johannes Kopp se narodil v roce 1927 v Allmendingenu u Ulmu v německém 
Bavorsku.9 Před 2. světovou válkou pracoval jako zeměměřičský technik. Během 
války upadl jako voják do amerického zajetí. Po válce vystudoval herectví na škole 
ve Stuttgartu. Během jeho herecké profese se v J. Koppovi zrodila touha stát se 
knězem. Vstoupil do řádu pallotinů, kde nejdříve studoval, aby získal maturitu 
a následně vystudoval teologii. Potom byl v roce 1963 vysvěcen na kněze. 

V roce 1971 byl svou řeholní komunitou vyzván k tomu, aby se věnoval 
meditaci. Navštěvoval kursy uvedení do meditace vedené jezuitským knězem, 
misionářem v Japonsku a zenovým mistrem, Hugo Enomiya-Lassallem. Na jeho 
popud byl J. Kopp vyslán svou řádovou komunitou a svým biskupem, kardinálem 
Hengsbachem, do Japonska, kde byl v Lassalleho tokijském křesťanském 
meditačním centru vyučován zenové meditaci. V roce 1973 inicioval J. Kopp vznik 
programu „Leben aus der Mitte“ (Život ze středu) v Essenském biskupství. Tento 
program trvá dodnes.  

V roce 1985 dostal J. Kopp v Japonsku od svého zenového mistra Kouna 
Yamady pověření zenového učitele zenové školy Sanbo-Kyodan10. V roce 2006 byl 
jmenován Ryounem Yamadou, nástupcem K. Yamady, zenovým mistrem. Patří 
k první generaci křesťanských zenových učitelů. V roce 2014 předal J. Kopp vedení 
programu „Život ze středu“ vzhledem ke svému zdravotnímu stavu svému žákovi 
a zenovému učiteli Paulovi Rheinbayovi, katolickému knězi, členu řádu pallotinů.11 

9 Leben aus der Mitte. P. Johannes Kopp SAC [online]. Essen, [cit. 7.4.2015], dostupné z: http://zen-
kontemplation.de/p_johannes_kopp_s_a_c/. Viz též: GOHLKE, P., Menschen in Mülheim. Johannes Kopp ist 
Zen-Meister im Bistum Essen [online]. 17.1.2012, [cit. 7.4.2015], dostupné z: 
http://www.derwesten.de/staedte/muelheim/johannes-kopp-ist-zen-meister-im-bistum-essen-id6256094.html. 
Viz též: GLÜCK, P., Ein Schauspieler und Zen-Meister [online]. [Cit. 7.4.2015], dostupné z: 
http://www.swp.de/ehingen/lokales/ehingen/Print-Priesterjubilaeum-Schauspieler-Goethestrasse-Priester-
Messe-Elternhaus-Allmendingen-Bernhard-Stein-Muelheim-an-der-Ruhr-Koblenz-Ein-Schauspieler-und-Zen-
Meister;art4295,2100475 
10 Home Page of the Sanbo-Kyodan [online]. [Cit. 7.4.2015]. Dostupné z: http://www.sanbo-zen.org/ 
11 ZANDER, T., Übergabe der Leitung von P. Johannes Kopp SAC an P. Prof. Dr. Paul Rheinbay SAC 
[online]. [Cit. 8.4.2015], dostupné z: http://zen-kontemplation.de/fileadmin/zen/pdf/Zander_Uebergabe.pdf. 
 

 8 

                                              



 

 
Obr. 1: J. Kopp v roce 201112 

 
Následuje krátký životopis H. Enomiya-Lassalleho13, který měl velký vliv na 

utváření cesty kontemplace J. Koppa. H. Enomiya-Lassalle (1898 – 1990) se narodil  
v německém Externbrocku. V roce 1919 vstoupil do jezuitského řádu a po dosažení 
spirituálního a akademického vzdělání byl v roce 1927 vysvěcen na kněze. Od roku 
1929 působil jako misionář v Japonsku. V roce 1940 se stal vikářem v Hiroshimě. 
Zažil shození atomové bomby na Hirošimu v roce 1945, jehož zdravotní následky 
nesl do konce svého života. V letech 1950 – 1954 byla na jeho popud postavena 
v Hiroshimě katedrála světového míru jako symbol důvěry v atomovém věku. Od 
roku 1956 studoval H. Enomiya-Lassalle zen. V roce 1961 se stal žákem zenového 
mistra K. Yamady a spolu s ním se zasloužil o rozšíření zenu v křesťanských 
komunitách. Koncem 60. let byl H. Enomiya-Lassalle jmenován zenovým mistrem 
školy Sanbo-Kyodan. Od té doby trávil mnoho času v Evropě, kde vedl zenová 
duchovní cvičení a povzbuzoval křesťany k zenové meditaci. 

Japonská zenová škola Sanbo-Kyodan14 byla založena v roce 1954 
Haku’unem Yasutanim. Ten ji založil poté, co odešel z klasické japonské zenové 
školy Soto, aby revitalizoval autentický zen pro vážně hledající, v té době převážně 
laiky. Výše zmíněný zenový mistr K. Yamada (1907 – 1989) byl v pořadí druhým 

12 Převzato z ZDFmediathek. Verpassed.de [online]. [Cit. 8.4.2015] dostupné 
z: http://www.verpasst.de/sendung/30086/Bauerfeind.html. 
13 Srov. Leben aus der Mitte. P. Enomiya Lassalle SJ [online]. Essen [cit. 7.4.2015], dostupné z: http://zen-
kontemplation.de/p_enomiya_lassalle/.  
14 Srov. Home Page of the Sanbo-Kyodan [online]. [Cit. 7.4.2015]. Dostupné z: http://www.sanbo-zen.org/. 
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představeným školy Sanbo-Kyodan a za jeho éry prošlo školou mnoho křesťanských 
kněží, řádových sester a pastorů. 

1.1 Osobní vývoj cesty kontemplace 

Johannes Kopp v sobě vnímal přání stát se knězem od konce 2. světové války. 
Motivací mu bylo přání „změnit vědomí lidstva, korekce obrazu člověka k vlastnímu 
bytí člověkem“15. U zrodu myšlenky stát se knězem stálo také první setkání se 
zenem ve formě knihy Zen v umění lukostřelby (E. Herrigel, 1972) a dále 
nasměrování Karlfriedem Grafem Dürkheimem (německý psychoterapeut a zenový 
mistr, známý svým propojením křesťanské spirituality, hlubinné psychologie a zen-
buddhismu).16 

Přelomem na cestě k zenové kontemplaci bylo jeho setkání s knězem Hugo 
Enomia-Lassallem.17 Na konci několikadenních exercicií zenové kontemplace pod 
vedením H. Enomiya-Lassalleho se ho J. Kopp zeptal: „Kde můžu v Německu něco 
takového zažít?“ Následovalo pozvání p. Lassaleho do jeho meditačního centra 
v Tokiu, nazvaného „Jeskyně boží temnoty“. Na konci tohoto půlročního pobytu ho 
p. Lassalle zavedl ke svému zenovému mistrovi K. Yamadovi v japonském městě 
Kamakura. J. Kopp se posléze stal Yamadovým žákem.  

Skutečnost, že se katolický kněz může stát žákem zen-buddhistického zenového 
mistra, popisuje J. Kopp jako velkou zvláštnost a historickou událost. V této době 
vzbudil p. Enomiya-Lassalle svým působením v Evropě velký zájem křesťanů 
o zenovou kontemplaci, převážně v kruzích řádových společenství. Byla to také doba 
po 2. vatikánském koncilu a tedy i doba velkého entuziasmu pro mezináboženský 
dialog. K. Yamada nejen že přijímal křesťany za své žáky, ale zároveň je podporoval 
v objevování cesty zkušenosti pro jejich život z víry a jejich křesťanskou cestu. 
K. Yamada doufal, že tímto setkáním může být obohacena i jeho zen-budhistická 
tradice. Zdálo se mu, že křesťané i buddhisté jdou příliš málo po cestě zkušenosti.18

  

15 KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 27. 
16 Srov. tamtéž, s. 25. 
17 Srov. tamtéž, s. 25-26. 
18 Srov. tamtéž, s. 28. 
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1.2 Forma meditace 

Samotný fakt, že křesťan může jít cestou zenové kontemplace, objasňuje J. Kopp, 
tím, že zen není náboženstvím, ale je „realizací religiózního, které je ve všech 
náboženstvích přítomné, spatřované a prožívané“19. Na jiném místě20 uvádí J. Kopp, 
že zen vede ke zkušenostní kvalitě, kterou Rudolf Otto nazývá „numinózní 
kvalitou“21. Zen jako takový tedy může být přenesen ze své buddhistické tradice do 
tradice křesťanské, případně i jiné. Zen a křesťanství jsou tedy dvě různé roviny, 
které se nevylučují. 

Zenová kontemplace zahrnuje převážně meditaci v sedě (zazen), případně 
přerušenou  meditací v chůzi (kinhin). V širším slova smyslu ale zahrnuje nastavení 
člověka v každé činnosti. Velký důraz je kladen na vnější i vnitřní nastavení. J. Kopp 
popisuje meditaci slovy H. Enomiya-Lassalleho: „narovnat se ve svém těle a nechat 
se ve svých myšlenkách“22.  

Meditace v sedě může mít několik forem. Poloha těla má umožnit uvolnění těla, 
kontakt se zemí, narovnanou páteř a volné dýchání. Objektivně nejlepší je poloha 
v plném lotosovém sedu. Tato poloha je však pro většinu Evropanů nereálná či velmi 
nepohodlná. J. Kopp píše o subjektivně nejlepší formě sedu.23 Tou může být 
poloviční nebo čtvrteční lotosový sed, nebo tzv. borumézský sed, či sed na klekačce 
nebo sed na židli. Držení těla je věnována velká pozornost. Celé tělo má funkci 
orgánu vnímání. Obzvlášť důležitým bodem je bod břicha (hara). 

Při zenové meditaci se meditující nechává ve svých myšlenkách, tedy směřuje 
k nemyšlení. Přicházející myšlenky se nechávají odejít, aby se tak člověk otevřel 
tomu, co skutečně je, své opravdové skutečnosti, Kristu v nás. V zenové tradici se 
doporučuje několik praktických způsobů meditace. První možností je počítání dechu. 
„Dech je tím nejduchovnějším našeho těla a tím nejtělesnějším naší duše.“24 Počítají 
se nádechy a výdechy neustále od jedné do desíti. Dech se neovlivňuje, proudí volně. 
Obdobná je možnost meditace, kdy se dech nepočítá, jen vnímá. Další možností je 
meditace jen tak, bez nějakého konkrétního objektu vnímání (slovo objekt je 

19 KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 30. 
20 Srov. tamtéž, s. 33. 
21 OTTO, R., Das Heilige, s. 6. 
22 KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s.134. 
23 Srov. tamtéž, s. 195-214. 
24 Tamtéž, s. 169. 
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zavádějící, při prohlubující se meditaci se postupně stírá rozdíl mezi objektem 
a subjektem). Meditující se nechává dechem vést. Nejdříve jej sleduje, později se vše 
s dechem sjednocuje. 

Další možností formy vnitřního nastavení při meditaci je meditace s tzv. 
koanem.25 Slovo koan znamená původně soudní případ. V zenové tradici představuje 
většinou krátký rozhovor mezi žákem a zenovým mistrem, který ukazuje na poslední 
pravdu. Koanům nelze porozumět pomocí logického myšlení, protože v sobě vždy 
obsahují nelogický protimluv. Porozumění je možné pouze v duchu, který odpovídá 
duchu, v němž byla mistrova výpověď řečena. Meditující se musí celou svou bytostí 
sjednotit se svým koanem a zároveň se musí vzdát veškeré snahy dosáhnout řešení 
koanu. Tento druh paradoxu je patrný v zenové cestě velmi silně. Celkem existuje 
v různých sbírkách asi 1700 koanů. V Japonské tradici se používá přibližně 500 
koanů, protože se koany v různých sbírkách často v různých modifikacích opakují. 
Tyto tzv. metodické koany26 umožňují zenovému mistru v rozvoru s žákem rozeznat, 
jestli žák dospěl k zenové zkušenosti, takzvaně „vyřešil koan“. Pro křesťanské 
myšlení je toto pojetí blízké, píše J. Kopp, protože Bible je „sbírka koanů“.27 Tento 
druh meditace je jednou z možných cest, která může vést k průlomu k vědomí, 
z něhož Písmo svaté vzniklo a k němuž chce přivádět. Jde o druh poznání, při němž 
poznávající „nezůstává naživu“, ale umírá „velkou smrtí“, jak to vyžaduje cesta 
koanu i Písmo svaté (srov. Ex 33,20). Význam koanu můžeme přiblížit také pomocí 
verše: „nikdo nemůže říci Ježíš je Pán, leč v Duchu svatém (1K 12,3). J. Kopp dále 
rozeznává tzv. „přirozené koany“, které přináší život, jako je smrt, utrpení, 
nespravedlnost, neúspěch. Tyto koany daly vzniknout koanům metodickým. Při 
meditaci s koanem musí meditující zapomenout na sebe a nejen meditovat s koanem 
či s ním nějak zacházet, ale koanem se stát. 

Při déle trvajících meditacích se meditace v sedě, která trvá přibližně 25 minut, 
střídá s pětiminutovou meditací v chůzi (kinhin)28. Jde o pomalou soustředěnou 
chůzi ve stejném vnitřním nastavení jako při meditaci v sedě. 

V každodenním rytmu se doporučuje meditovat přibližně 25 minut denně, 
přičemž nejdůležitější je každodenní věrnost meditaci. Vedle soukromé meditace je 
důležitá i meditace ve větších skupinách. J. Kopp založil v roce 1972 program „Život 
ze středu“ (Leben aus der Mitte), program zenové kontemplace v essenské diecézi. 

25 Srov. KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 45-50. 
26 Srov. tamtéž, s. 47. 
27 Srov. tamtéž. 
28 Srov. tamtéž, s.  247-256. 
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Součástí tohoto programu jsou společné večerní meditace konané buď přímo 
v essenském biskupském exercičním domě, nebo v rámci přidružených skupin 
působících v Německu a Itálii. Další možností jsou úvodní kurzy a dvoudenní 
meditační pobyty. Intenzívní týdenní meditační pobyt se nazývá sešin, v křesťanské 
terminologii bychom jej označili jako duchovní cvičení či exercicie. Jde o týden 
v tichu. Každodenní program zahrnuje bloky meditací v sedě (přerušovaných 
meditací v chůzi), dále motivační řeč vedoucího kurzu a slavení mše svaté. 
Několikrát během tohoto týdne je možnost soukromého rozhovoru s vedoucím 
kurzu. Těchto meditačních pobytů se z větší části účastní křesťané různých 
denominací, v menší části i buddhisté či lidé hledající svou duchovní cestu. 

Zenová cesta se má ale týkat veškerého prožívání, nejen samotné meditace. 
J. Kopp hovoří o tzv. „sešinu bez konce“. Jde o životní nastavení, prožívání každého 
okamžiku, i toho nejvšednějšího, v plné přítomnosti, přičemž přítomnost je vnímána 
jako „jiné jméno Krista“29. 

29 Srov. KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 93. 
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2 Kristologická kontemplace u Johna 
Maina 

J. Main se narodil roku 1926 v Londýně.30 Pocházel z irské rodiny. Vlastním 
jménem se jmenoval Douglas. Jméno John si zvolil při svém pozdějším vstupu do 
kláštera. V posledním roce 2. světové války sloužil v armádě jako spojař. Po válce 
cítil volání k náboženskému životu, vstoupil do augustinského řádu Cannons Regular 
a začal v Římě studovat teologii. Odradila ho však formálnost a zaujatost vůči ženám 
a v důsledku toho skončil se studii a odešel z řádu. Po návratu z Říma vystudoval 
práva na Trinity College v Dublinu.  

Po studiích se J. Main stal členem britské diplomatické služby u generálního 
guvernéra v Malajsii. Po návratu z diplomatické služby v roce 1956, když Malajsie 
získala samostatnost, se stal profesorem mezinárodního práva na Trinity College 
v Dublinu. V roce 1958 vstoupil do benediktinského kláštera Ealing Abbey 
v Londýně. Byl poslán na studia do Říma. V roce 1963 byl vysvěcen na kněze. 
Potom učil na škole v Ealingu, spravované klášterem Ealing Abbey. V roce 1970 byl 
poslán do sesterského kláštera ve Washington DC. Tam byl po čase pověřen 
vedením klášterní školy sv. Anselma. Po dokončení reorganizace školy se vrátil 
v roce 1974 zpět do Ealing Abbey v Londýně. 

V roce 1975 založil v klášteře Ealing Abbey v Londýně první centrum 
křesťanské meditace, kde začal realizovat svou vizi obnovení kontemplace a jejího 
zpřístupnění pro laiky. V roce 1977 mohl přijmout pozvání arcibiskupa Montrealu, 
aby v Montrealu založil benediktinskou komunitu, zaměřenou na meditaci. Tady dále 
rozvíjel a propagoval svou představu o klášteře jako škole kontemplace 
a společenství, kde spolu meditují mniši i laici. 

V roce 1980 byl J. Mainovi diagnostikováno nádorové onemocnění. V důsledku 
tohoto onemocnění umírá v roce 1982. Po jeho smrti se stal Mainovým hlavním 
nástupcem jeho dlouholetý přítel, žák a pomocník při šíření křesťanské meditace, 
Laurence Freeman. 

30 Srov. The World Community for Christian Meditation. John Main [online]. [Cit. 8.4.2015], dostupné 
z: http://www.wccm.org/content/john-main. Viz též: Křesťanská meditace. Světové společenství pro 
křesťanskou meditaci v ČR. John Main [online]. [Cit. 8.4.2015], dostupné 
z: http://www.krestanskameditace.cz/index.php?call=os_main. 
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Obr. 2: John Main31 

 
John Main čerpal především z děl Jana Kassiána, významného starověkého 

myslitele, zakladatele klášterů a šiřitele mnišské tradice. Jan Kassián žil přibližně 
v letech 350 – 435. Pocházel pravděpodobně z území dnešního Rumunska. 
V mladém věku se stal v Palestině mnichem. 18 let strávil v Egyptě, kde navštěvoval 
kláštery a poustevny. Potom působil v Cařihradu, kde se stal žákem sv. Jana 
Zlatoústého. Potom působil v Provence, kde předával mnišskou tradici a zakládal 
kláštery. Jeho hlavní díla jsou „Zvyky cenobitů“ a „Rozhovory“. Jeho díla jsou 
citována v řeholi sv. Benedikta a předčítána v západních klášterech.  Janu Kassiánovi 
je přičítána zásluha o zachování kontinuity mezi původní mnišskou tradicí, zejména 
egyptskou, a západním mnišstvím. 

 

2.1 Osobní vývoj cesty kontemplace 

Cesta J. Maina ke kontemplaci32 byla silně poznamenána jeho setkáním se 
Swamim Satyanandou během Mainovy diplomatické služby v Malajsii. Od něho se 

31 Převzato z: Křesťanská meditace. Světové společenství pro křesťanskou meditaci v ČR. John Main [online]. 
[Cit. 8.4.2015], dostupné z: http://www.krestanskameditace.cz/john-main. 
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J. Main naučil meditaci tichosti založenou na opakování mantry. Přijal tuto 
disciplínu tichosti a prostoty do své duchovní křesťanské modlitební praxe. 

Tuto meditační praxi si J. Main uchoval až do doby, kdy v roce 1958 vstoupil 
do kláštera Ealing Abbey. Tam byl pak požádán, aby zanechal své meditace, protože 
nešlo o křesťanskou formu modlitby. J. Main uposlechl svého novicmistra a přerušil 
tuto svou meditační praxi na 12 let a zabýval se benediktinským způsobem modlitby, 
přesněji rozjímáním nad písmem jezuitským způsobem s používáním imaginace.  

V roce 1969, kdy učil na klášterní škole sv. Anselma ve Washingtonu, začal 
J. Main nacházet kořeny kontemplace v křesťanské klášterní tradici. Byl k tomu 
přiveden jedním svým studentem, který se pod vlivem svých cest po Indii zajímal 
o meditaci a požádal J. Maina o radu ohledně křesťanského mysticismu. Main byl 
zaneprázdněný a odbyl studenta odkazem na knihu Holy Wisdom od Augustina 
Bakera o benediktinské spiritualitě ze 17. století. Studentovo pozdější nadšení 
přivedlo J. Maina k tomu, aby si tuto v té době málo čtenou knihu sám přečetl. 
Nalezl v ní odkaz Jana Kassiána a pouštních Otců a stejné prvky meditace, jaké dříve 
našel na Dálném východě - meditaci s mantrou. Začal tedy znovu meditovat.  

Vědom si křesťanských kořenů tohoto způsobu meditace, začal poznávat, že 
hlavním posláním klášterů má být vyučování kontemplace. Toto poslání začal 
vědomě realizovat ve svém klášteře Ealing Abbey v Londýně a následně v klášteře 
v Montrealu. Mainova vize mnišského života byla nová v důrazu na otevřenost pro 
laiky.  

J. Main šířil tradici kontemplace různými formami. Vedl meditační skupinu 
v Montrealu, organizoval exercicie33 v Anglii, Irsku a Spojených Státech. Rozšiřující 
komunita křesťanské meditace byla dále podporována kazetami s jeho promluvami 
a jeho dopisy. V roce 1991 bylo jeho následníky založeno Světové společenství pro 
křesťanskou meditaci (World Community for Christian Meditation, WCCM) jako 
„klášter beze stěn“34. Toto společenství se rozšířilo do více než 100 zemí (včetně 
České republiky). 

32 Srov. The World Community for Christian Meditation. John Main [online]. [Cit. 8.4.2015], dostupné 
z:  http://www.wccm.org/content/john-main. Viz též: Křesťanská meditace. Světové společenství pro 
křesťanskou meditaci v ČR. John Main [online]. [Cit. 8.4.2015], dostupné 
z:  http://www.krestanskameditace.cz/index.php?call=os_main. 
33 Angl.. „retreat“, v práci překládáno jako exercicie, jiný možný termín, známý spíše z východních cest, je 
ústraní.  
34 Srov. The World Community for Christian Meditation. About The World Community for Christian 
Meditation [online]. [Cit. 8.4.2015], dostupné z: http://www.wccm.org/content/about-world-community-
christian-meditation. 
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2.2 Forma meditace 

Stěžejním prvkem kontemplace podle J. Maina je pravidelná každodenní 
meditace, jednou ráno a jednou večer. J. Main klade velký důraz na disciplínu 
a vytrvalost. Obě meditace mají trvat 20 až 30 minut. Poloha těla při meditaci není 
přesně stanovená. Páteř má být ale narovnaná.35 Lze sedět na podlaze, podložce či 
židli, podle toho, co je komu pohodlnější. Svaly mají být uvolněné, tělo nehybné, oči 
zavřené.36 Dech má být klidný a pravidelný.37 Při meditaci se v duchu odříkává 
mantra, „své slovo“38. J. Main navrhuje podle J. Kassiána vybrat jedno slovo nebo 
verš z Písma svatého. J. Main doporučuje slovo Maranatha.39 Jde o aramejský výraz 
z konce Zjevení Janova (srov. Zj 22,20) překládaný jako „přijď, Pane Ježíši.“ 
Doporučuje vyslovovat toto slovo pomalu a se stejným důrazem na všechny čtyři 
slabiky. Zvuk této věty a skutečnost, že je vyslovována v cizím jazyce, napomáhá 
tomu, aby meditující nepřemýšlel nad jejím významem a nepoužíval svou 
představivost. Toto „odříkávání“ mantry se časem mění spíše v naslouchání mantře 
či „znění mantry ve svém srdci“40, tedy: „Ne my ale duch uvnitř nás se modlí.“41 
Doporučuje se také zůstat u stejné mantry, neměnit ji.42 Meditující nemá na nic 
jiného myslet, nic si představovat. Přijdou-li myšlenky a představy, je třeba se vrátit 
k meditaci. 

Vedle každodenní osobní meditace jsou v rámci meditačních skupin 
organizována společná meditační setkání, většinou jednou týdně či jednou za dva 
týdny.43 Setkání začínají motivačním čtením, pokračují meditací a končí sdílením. 

35 Srov. MAIN, J., Okamžik Krista: cestou meditace, s. 36. 
36 Srov. tamtéž, s. 31. 
37 Srov. tamtéž, s. 49. 
38 Taméž. 
39 Srov. tamtéž.  
40 NG, P., The World Community for Christian Meditation. Workshop on the Essential Teaching [online]. [Cit. 
9.4.2015], dostupné 
z: http://www.theschoolofmeditation.org/sites/default/files/users/protected/Peter%20Ng%20PP%20Essential%
20Teaching.ppt, s. 12.  
41 REYNOLDS, S., The School of Meditation. John Main: Biography [online]. London: The School of 
Meditation [cit. 9.4.2015], dostupné z: http://www.theschoolofmeditation.org/content/john-main-biography 
42 Srov. tamtéž. 
43 Srov. Křesťanská meditace. Světové společenství pro křesťanskou meditaci v ČR. Meditační skupiny 
[online]. [Cit. 9.4.2015], dostupné z: http://www.krestanskameditace.cz/meditacni-skupiny. 
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Další formou setkání je tzv. „Víkend základního učení“ (Essential teaching 
Weekend)44. Je určen pro pokročilejší meditující, aby hlouběji chápali učení J. Maina 
a křesťanské mystické tradice, duchovní a psychologické aspekty cesty meditace. 
Účastníci se také učí, jak dobře předávat tuto cestu ostatním lidem. Víkend se skládá 
převážně z přednášek a vzájemného sdílení na daná témata. 

Další možností rozvíjení meditační praxe je účast na týdenních exerciciích.45 
Jejich náplní jsou meditace, krátké promluvy a pravidelná setkání s vedoucím 
exercicií. 
 
 

 

44 NATARAJA, K., The School of Meditation. Notes on Organizing an ‘Essential Teaching Weekend’ [online]. 
London: The School of Meditation, [cit. 9.4.2015], dostupné 
z: http://www.theschoolofmeditation.org/sites/default/files/users/protected/may2012/Organizing%20Essential
%20Teaching%20Weekends%20revised%202012.doc. 
45 Srov. The School of Meditation. Stage Five: The School Retreat [online]. London: The School of 
Meditation, [cit. 9.4.2015], dostupné z: http://www.theschoolofmeditation.org/content/stage-five-school-
retreat. 
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3 Srovnání cesty Johannese Koppa 
a Johna Maina 

Porovnání cest kontemplace obou autorů je těžištěm této práce. Srovnání 

zahrnuje analýzu podstaty porovnávaných kontemplativních cest na základě 

stěžejních pojmů, jež používají oba autoři při objasňování cesty kontemplace. 

Dalšími hledisky porovnání jsou zakotvení v křesťanské tradici, čerpání 

z nekřesťanských tradic Dálného východu a konečně vnější a vnitřní forma 

kontemplace. 

3.1 Podstata kontemplace 

V této části jsou postupně uvedeny stěžejní pojmy charakterizující podstatu 
kontemplace v pojetí srovnávaných autorů. Jde o pojmy, které se v porovnávaných 
pramenech často vyskytují. Záměrem této kapitoly je charakteristika podstaty 
srovnávaných kontemplativních cest a tím umožnění jejich hlubšího pochopení 
a porovnání. 

3.1.1 Střed 

U J. Koppa má slovo střed velký význam. Vyskytuje se v názvu celého kurzu zenové 
kontemplace (Život ze středu – Leben aus der Mitte). V zenu je poměrně přesně 
vyjádřen i fyzický aspekt tohoto středu. Používá se pro něj japonský termín hara 
(břicho). Tento termín je zvláštností zenové cesty a je třeba jej alespoň částečně 
popsat. Je to bod, na který je soustředěna při meditaci pozornost. Slovo hara 
vyjadřuje realizaci stavu bytí, v němž je tělo plně zahrnuto. Realizace opravdovosti 
našeho těla je vyžadována třemi způsoby: „mám tělo“, „jsem ve svém těle“ a „jsem 
tělo“. Poslední jmenovaný způsob je výrazem zkušenosti jednoty, kde se nerozlišuje 
tělo a duch.46 V zenové tradici je tělo plně zahrnuto do meditace, stejně jako duše. 

46 Srov. KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 141 – 142. 
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Duše a tělo se při meditaci stávají jedním. Tento postoj je vlastní i křesťanské tradici, 
kde mluvíme o člověku jako o jednotě těla, duše a ducha. Samotný fakt, že Ježíš na 
sebe vzal všechny aspekty lidství, včetně těla, dává i tělu velmi vysokou důstojnost. 
S tím souvisí křesťanské pojetí vzkříšení, do něhož se zahrnuje i vzkříšení těla. 
Zahrnutí těla do modlitby ke křesťanství patří, nebylo možná jen dostatečně 
zdůrazňováno. J. Kopp se vyjadřuje o vzájemném obohacení křesťanské a zen-
buddhistické tradice. Zen-buddhismus může křesťanství obohatit právě v důsledném 
zahrnutí těla do kontemplace47 a může tak napomoci oživit v křesťanství tento 
postoj.  

Vedle pojmu hara je podle zenové tradice tento střed zároveň vyjádřením 
Buddhovské podstaty, našeho opravdového já, nekonečné pravdy, prázdnoty 
a plnosti. Důležité je, že J. Kopp k těmto pojmům z buddhistické tradice dodává 
křesťanskou interpretaci. Tímto středem rozumí Krista v nás.48 Tato interpretace je 
pro chápání kontemplativní cesty J. Koppa zásadní. Pro křesťana znamená cesta 
zenové kontemplace realizaci života v Kristu. 

J. Main píše o středu velmi podobně. Chápe meditaci jako cestu ke středu.49 
O tomto středu se vyjadřuje v mnoha variacích. Střed je v našem srdci.50 Nabízí se 
otázka, nakolik lze považovat termín srdce za obdobu pojmu hara v zenu. O této 
otázce si v práci netroufám pojednávat, protože by ji svým rozsahem a náročností 
mohla přesahovat. J. Main píše o srdci ve smyslu modlitby srdce, jak je také někdy 
nazývána Ježíšova modlitba, z níž J. Main částečně vychází.51 Stejně jako J. Kopp, 
mluví J. Main o tomto středu jako o Kristu v nás. Například označuje meditaci za 
„cestu k tomuto středu, kde je On a kde jsme my v Něm“52, „zakořeněni v Bohu, 
v základu vlastního bytí“53. Na jiném místě píše o meditaci: „… v hloubce najdete 
osobu, jíž je Bůh“54.  

K pojmu střed lze tedy říci, že oba autoři jej chápou stejně jako „Krista v nás“ 
a používají pro další přiblížení obdobné výrazy. J. Kopp navíc spojuje tento střed 

47 Srov. KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 141-143. 
48 Srov. tamtéž, s. 18, 85. 
49 Srov. MAIN, J., Okamžik Krista: cestou meditace, s. 50. 
50 Srov. tamtéž. 
51 Srov. MAIN, J. Twelve Talks for Meditators [online]. London, UK: The World Community for Christian 
Meditation, 2012, [cit. 7.4.2012], dostupné z: http://www.wccm.org/sites/default/files/users/Audio/2012-
C%20Twelve%20Talks%20for%20Meditators%20-Master.pdf, str. 9. 
52 MAIN, J., Okamžik Krista: cestou meditace, s. 50. 
53 Tamtéž, s. 43. 
54 Tamtéž. 
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jasněji s tělem v používání zenového pojmu hara. To se projevuje, jak bude popsáno 
dále, i v tom, že forma kontemplace podle J. Koppa zahrnuje tělo důsledněji než 
forma kontemplace podle J. Maina.  

3.1.2 Opravdové já 

J. Kopp používá pojem „já“ ve dvou smyslech. Pojem „já“ (s malým j) používá 
ve smyslu našeho ega, malého já, tedy toho, co se při kontemplaci umenšuje, 
nechává „umřít“. Pojem „Já“ (s velkým J) popisuje naše opravdové Já, naši podstatu, 
naši opravdovou skutečnost, Krista v nás55. Toto používání slova „Já“ může působit 
zmatení. Křesťanská interpretace tohoto pojmu, Kristus v nás, činí výroky zenové 
tradice pro křesťana srozumitelnějšími a přijatelnějšími, i když ne zcela, protože je 
třeba se na ně dívat spíše jako na koany (viz výše) než jako na předmět logického 
chápání. Takto se lze dívat například na výroky zenových mistrů typu: „Jsem jediný 
ve vesmíru.“56. Tato křesťanská interpretace je dobře vidět také na tzv. Čtyřech 
velkých slibech z buddhistické tradice: „Bytostí je bezpočet, slibuji všechny 
zachránit. Sebeklamy jsou ustavičné, slibuji všechny prohlédnout. Učení jsou 
nekonečná, slibuji všechna poznat. Buddhova cesta je nepochopitelná, slibuji jí 
dosáhnout.“57 J. Kopp v těchto slibech používá „Já“ s velkým J (v překladu do 
češtiny slovo Já už není, zatímco v Němčině je gramaticky nutné) a k těmto slibům 
připojuje dodatek převzatý od sv. Vicenta Pallottiho, zakladatele jeho řádu: „V plné 
nedůvěře v sebe sama a v plné důvěře v Boží milost v mém opravdovém Já. Skrze 
Krista, našeho Pána, amen.“58 J. Kopp v tomto smyslu mluví při popisu kontemplace 
o obrácení se k „Sobě“, svému opravdovému Já. 

J. Main píše o obrácení se od sebe samého.59 Toto „sebe“ koresponduje 
s Koppovým pojetím „já“ (s malým j). J. Main používá také pojem „other-
centeredness“60. Jde o opak sebestřednosti, přesněji o učinění středem někoho jiného, 

55 Srov. KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 85. 
56 Tamtéž, str. 75. 
57 Čtyři velké sliby [online]. Kwan Um School of Zen, 2008, [cit. 9.4.2015], dostupné 
z: http://www.kwanumeurope.org/pdf/cs/Four_Vows.pdf. 
58 Srov. SOCHA, H., Die rechtliche Anerkennung der Vereinigung des Katholischen Apostolates und der 
damit verbundene Auftrag in der Kirche [online]. [Cit. 9.4.2015], dostupné 
z: http://www.pallottiner.org/medien/pa_pinfo/datei/5_die_rechtliche_anerkennung_der_unio_prof._hubert_so
cha_sac.pdf, s. 26. 
59 Srov. MAIN, J., Okamžik Krista: cestou meditace, s. 34-35, 39, 51. 
60 Srov. MAIN, J., Community of Love, loc. 494. 
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míněno Krista. Na jiném místě ale užívá i výraz shodný s výrazem zenové tradice, 
používaného J. Koppem: „opravdové já“61. 

Z uvedeného je patrné, že oba autoři používají poněkud odlišných pojmů 
k vyjádření téhož. Jde o různá vyjádření naší jednoty s Kristem. 

3.1.3 Teď 

Pojem „teď“ má velký význam u obou autorů. Vnitřní nastavení meditujícího 
je v obou případech popisováno tak, že je třeba nechat myšlenky na minulost, či 
budoucnost a zůstávat jen v přítomném okamžiku.  

J. Kopp píše, že to, co je věčné, je přítomné v „teď“ a rozvíjí tuto myšlenku 
v rozdílu mezi „co“ a „jak“. V tom, co člověk dělá, existují vždycky omezení. Ale 
v tom, jak se člověk v dané situaci chová, tkví volnost našeho ducha. Každá situace 
je tak pozvání k plnému žití v přítomnosti, celu bytostí.62 J. Kopp dále uvádí: „Teď je 
jiné jméno pro věčné Dnes, jiné jméno pro Ježíše Krista.“63 

J. Main se vyjadřuje o přítomném okamžiku obdobně. V meditaci získáváme 
svobodu žít v Božím věčném teď.64 Jde o rozhodnutí žít naplno v přítomném 
okamžiku, tedy žít naplno každý okamžik života. To vychází z faktu, že se při 
meditaci otevíráme Prameni života a ten v nás protéká v každém okamžiku. J. Main 
to označuje za základ křesťanství.65 Pojem „teď“ používají oba autoři ve 
srovnávaných pramenech shodně, s tím, že J. Kopp jej ve srovnávaných pramenech 
více rozvádí a zdůrazňuje. 

3.1.4 Očekávání 

Důležitým aspektem kontemplace jsou vlastní úmysly a očekávání, s nimiž ke 
kontemplaci přistupujeme. J. Kopp popisuje vývoj své cesty zenové kontemplace 
a dochází k bodu, kdy se motivy a očekávání rozplynuly a jednoduše seděl, protože 
seděl. To, co je, je a nepotřebuje žádný důvod nebo ospravedlnění.66 Při meditaci 
s koanem se meditující celou svou bytostí a se vší vážností o něco snaží, přičemž 

61 Srov. MAIN, J., Community of Love, loc. 554. 
62 Srov. KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 91-92. 
63 Tamtéž, s. 93. 
64 Srov. MAIN, J., Okamžik Krista: cestou meditace, s. 45. 
65 Srov. tamtéž. 
66 Srov. KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 52. 
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jakýkoliv úmysl a snažení je překážkou. Jde tedy o jakési chtění a nechtění zároveň, 
„se vší silou zcela bez záměru“67.  

Tato pasivita souvisí také s Koppovým zdůrazňováním a častým užívání slov 
nechat a milost. Východní formy meditace či jejich zrychleně poevropštělé verze 
budí v křesťanských kruzích podezření, že meditující sám svými silami dochází do 
určitého „stavu bytí“, takzvaně na sobě pracuje. Může jít částečně o míchání termínů 
já a Já (viz výše), ale problém může spočívat také v očekávání a motivaci 
meditujícího. J. Kopp píše o cestě k našemu opravdovému Já, ke Kristu v nás ve 
smyslu nechat se vtáhnout. O tomto dění píše jako o milosti a daru. Zdůrazňuje 
mariánské: „Ať se mi stane“68 (L 1, 38). Cesta zenové kontemplace J. Koppa je tedy 
cestou výhradního spoléhání se na milost Boží. 

V zenové tradici se mluví o tzv. Velké smrti. J. Kopp často opakuje výzvu svého 
zenového mistra K. Yamady: „Musíš na sebe zapomenout!“ nebo také: „Musíš 
zemřít!“ Veškeré chtění ustává. Přitom je třeba chápat tyto negativní výpovědi 
v nejpozitivnějším slova smyslu, tedy jako nevýslovnou radost.69  

J. Main píše o meditaci obdobně. Zdůrazňuje, že meditace není pro naše 
sebezdokonalování.70 Nemeditujeme, abychom se stali duchovními experty, ale 
protože hledáme Boha. J. Main dává tento motiv do spojitosti s úryvkem z Písma 
„Vezmi svůj kříž a následuj mě“71 (Mk 8, 34). Mučednickou smrt uvádí jako 
výjimečný způsob tohoto vydání se a zdůrazňuje položení Boha na první místo 
v každodenních záležitostech a ve věrnosti k modlitbě. U J. Koppa i J. Maina je 
shoda v tom, že nemáme mít při meditaci žádné očekávání.  

3.2 Zakotvení v křesťanství 

Johannes Kopp i John Main jsou zakořeněni v křesťanské víře. Oba jsou členy 
řeholních společenství, J. Kopp je členem řádu pallotinů a J. Main byl členem řádu 
benediktinů. Oba autoři jsou katolickými knězi. Oba vnímají kontemplativní 

67 Srov. KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 53. 
68 Srov. tamtéž, s. 228. 
69 Srov. tamtéž, s. 53. 
70 Srov. MAIN, J., Community of Love, loc. 940. 
71 Tamtéž. 
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modlitbu jako cestu k prohloubení svého křesťanského života a života křesťanů 
jdoucích podobnou cestou. 

U J. Koppa je jeho zakořenění v křesťanské víře patrné z celého textu jeho 
knihy. Jeho osobní důraz na chápání zenové cesty jako cesty k prohloubení své 
křesťanské cesty je zřetelný např. na zdůraznění výzvy jeho japonského zenového 
mistra: „Když budeš dále meditovat, staneš se lepším knězem.“72  Obdobně 
zdůrazňuje a často v textu opakuje i výzvu svého japonského mistra: „Musíš 
realizovat, že Ježíš Kristus je v tobě.“73 Tato věta je prostým vyjádřením motivu 
J. Koppa pro zenovou kontemplaci. Tento motiv koresponduje velice dobře 
s pojmem „spása podle Boha“ C. V. Pospíšila74, neboli „vertikální dimenzí spásy“, 
který C. V. Pospíšil objasňuje následovně: „…plná spása není nic jiného než 
dokonalé spodobení člověka s Bohem, zbožštění, obnovení a dokonání obrazu 
v člověku.“75 Výzvu Koppova zenového mistra můžeme také chápat perichoreticky, 
jak to vyjadřuje C. V. Pospíšil: „V jistém slova smyslu se člověk právě díky 
perichoretickému sjednocení se Synem – což znamená účast na jeho věčném 
synovském vztahu k Otci, a to díky svobodnému sebedarování, jímž je Duch svatý – 
sám stává více sebou a více osobou, tedy osobou ve významu účasti na 
vnitrotrinitární vztahovosti.“76 Koppovo nasměrování na realizaci Krista v nás se 
projevuje i jeho zdůrazňováním slova „v/ve“. Poukazuje na časté užívání tohoto 
slova v Písmu svatém.77 Odkazuje se na výroky s „v/ve“, např. „…kdo zůstává ve 
mně a já v něm…“ (J 15,5-10), „...potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, 
barbar, divoch, otrok a svobodný – ale všechno a ve všech Kristus“78 (Ko 3, 11), 
„zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu“79 (Ko 3, 3). 

Zakotvení J. Koppa v křesťanství je dále zřetelné na jeho poctivé snaze 
o interpretaci zkušeností, které získal na své zenové cestě, do kontextu křesťanské 
víry. Snaží se jasně distancovat od synkretismu. Jasně rozlišuje buddhistickou 
interpretaci zenové cesty a interpretaci křesťanskou, tam, kde je to potřeba, tedy 
u témat, kde se tyto interpretace neshodují. Jsou to přirozeně převážně témata 
týkající se osoby Ježíše Krista.  

72 KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 29. 
73 Tamtéž, s. 31, 38. 
74 POSPÍŠIL, C.V., Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, s. 323. 
75 Tamtéž. 
76 POSPÍŠIL, C.V., Jako v nebi, tak i na zemi, s. 398. 
77 Srov. KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 63. 
78 Srov. tamtéž. 
79 Srov. tamtéž, s. 67. 
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J. Kopp píše ve své knize podrobně a otevřeně o obou směrech, jimiž může 
zenová cesta křesťana vést, tedy hlouběji do tajemství křesťanství a církve ale 
i z církve ven.80 Důležitá je motivace meditujícího křesťana, ale svou roli hraje 
samozřejmě i prostředí a lidé, kteří tvoří společenství zenové meditace. Z průběhu 
týdenních duchovních cvičení vedených J. Koppem a jeho nástupci lze vyvodit jasné 
přiznání se ke křesťanské tradici (každodenní slavení mše svaté, modlitby před a po 
jídle, před první a po poslední meditaci dne81), ale zároveň i otevřenost pro účastníky 
jiných vyznání. Navíc, samotný fakt, že tato duchovní cvičení se konají na půdě 
biskupského exercičního domu a že J. Kopp je místním biskupem od roku 1972 
pověřen vedením těchto kurzů / exercicií zenové kontemplace, ukazuje na jasné 
zakotvení v křesťanství. J. Kopp sám píše ve své knize o své zkušenosti, že mnohé 
lidi vede právě cesta zenové meditace zpět a / nebo hlouběji a opravdověji ke 
křesťanství.82 

U J. Maina je toto vnímání jednoznačně patrné, protože se ve svých textech 
opírá převážně o Písmo svaté a o díla křesťanských autorů. To se ale týká až období 
poté, co objevil tradici modlitby s mantrou v křesťanství. Jeho hluboké zakořenění 
v křesťanství lze u něj ale vysledovat i pro předchozí období, kdy meditoval podle 
formy, kterou poznal u hinduistického mnicha Swamiho Satyanandy a zároveň byl 
volán k životu podle benediktinské řehole. Svým vstupem do kláštera toto volání 
uskutečnil. Jeho osobní důraz na křesťanské kořeny lze také vidět na uposlechnutí 
výzvy k zanechání východní formy meditace po vstupu do benediktinského kláštera. 

J. Main ukazuje na hluboké kořeny meditace s mantrou v křesťanské tradici.83 
Už v ranné křesťanské církvi ji nacházíme v modlitbě Otče náš ve formě krátkých 
rytmických vět. Dále ji lze najít v Ježíšově modlitbě pravoslavné církve: "Pane, buď 
milostiv mě hříšnému." (L 18,13). V Getsemanské zahradě je Ježíš popisován jako 
ten, kdo se modlí "stejnými slovy" (Mt 26,44). Tento úryvek chápe J. Main jako 
opakovanou modlitbu, mantru, tedy modlitbu znovu a znovu stejnými slovy. Dále se 
J. Main odkazuje na Oblak nevědění, konkrétně na úryvek: „Říkej svoji mantru. 
Používej toto slovíčko, použij k tomu slova krátkého, nejlépe jednoslabičného. 

80 Srov. KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 37, 86. 
81 Srov. Členové sdružení Leben aus der Mitte, Leben aus der Mitte, 20 Jahre, November 1972 – November 
1992 s. 13, 42, 106. 
82 Srov. KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 36-38. 
83 Srov. MAIN, J. Twelve Talks for Meditators [online]. London, UK: The World Community for Christian 
Meditation, 2012, [cit. 7.4.2012], dostupné z: http://www.wccm.org/sites/default/files/users/Audio/2012-
C%20Twelve%20Talks%20for%20Meditators%20-Master.pdf, str. 9. 
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A vlož toto slovo pevně do svého srdce, takže tam vždy bude, ať se děje co se děje... 
Tímto slovem zadržíš všechno myšlení...“ (Oblak nevědění, kap. 7,39). J. Main čerpá 
převážně z Jana Kassiána, který tradici meditace s mantrou přinesl do západního 
mnišství. Sám Jan Kassián ji přijal od pouštních otců, kteří její používání datují až do 
doby apoštolské. 

3.3 Čerpání z nekřesťanské tradice Východu 

Pro oba autory je společný jejich vážný zájem o kontemplaci a její 
praktikování po setkání s nekřesťanskými tradicemi Východu. U J. Koppa to byla 
tradice zen-buddhistická a u J. Maina tradice hinduistická. 
 J. Main se od formy meditace, kterou se naučil od svého hinduistického 
průvodce, po čase navrátil ke křesťanské formě a později objevil poklad 
kontemplativní modlitby v křesťanské tradici pouštních otců. U této tradice pak 
zůstal a šířil nadšení pro její následování. 
 J. Kopp se nemusel ke křesťanské formě meditace vracet, zůstal u stejné 
formy kontemplace, jakou se naučil u svého zenového mistra v Japonsku. To je 
možné právě díky faktu, že zen sám o sobě není náboženstvím, ale že je to cesta, 
která ačkoliv vznikla v buddhistické kultuře, může být přenesena do jiných 
náboženských tradic, v tomto případě do křesťanské. J. Kopp uvádí, že pokud 
nevidíme velké pravdy různých náboženství jako náhodné a na sobě nezávislé, pak je 
třeba přijmout koncepci, že velké pravdy se mohou manifestovat jen v duchu 
pravdy.84 

J. Kopp říká, že křesťané se mohou nechat učit i Buddhou -  na jednom místě 
cituje významného teologa 20. století, Romana Guardiniho: „Možná bude Buddha 
tím posledním, koho má křesťanství objasnit. Nikdo ještě nemluvil o tom, co Buddha 
znamená v křesťanském kontextu. Možná neměl Kristus předchůdce jen ze Starého 
zákona, Jana Křtitele, posledního proroka, ale také jednoho ze srdce antické kultury, 
Sókrata, a dalšího, který vyslovil poslední slovo o poznání a sebezapírání ve 
východní religiozitě, Buddhu.“85 Pokud bychom tento postoj přijali, bylo by pak 
přijatelné hledat semena pravdy i v buddhistické kultuře, podobně jako nalézáme 

84 Srov. KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 119. 
85 Srov. tamtéž, s. 109. 
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např. semena pravdy o osobě slova u antických filosofů a semena pravdy o všech 
třech Božských osobách u starozákonních spisů. 

Zajímavý je i postoj hinduistického mnicha Swamiho Satyanandy v případě 
J. Maina a buddhistického zenového mistra K. Yamady. Oba byli natolik osvícení, že 
ponechali své křesťanské žáky v křesťanské tradici a podporovali je v úmyslu, stát se 
lepšími křesťany. Podrobněji je tento postoj popsán J. Koppem, když opakuje výzvu 
K. Yamady k tomu, aby realizoval, že Ježíš Kristus je v něm. Dále cituje J. Kopp 
dopis svého zenového mistra, z něhož je patrné Yamadovo výjimečné chápání 
křesťanství.86 K. Yamada píše o Ježíši, že musel znát zcela jasně svět „prázdna“, 
o němž je v zenu řeč. Podobně museli o tomto světě vědět i jeho učedníci. 
K. Yamada vyslovuje své přání, aby křesťanství i buddhismus našly cestu k čisté 
a živé zkušenosti, která stála u jejich počátků a aby věnovali více pozornosti této 
cestě zkušenosti než cestě intelektuálního teoretizování. Pravděpodobně ne všichni 
buddhisté a hinduisté by měli tak otevřený postoj vůči křesťanství. 
 
 Kontemplace podle J. Maina je pro křesťany (obzvlášť tradičně smýšlející 
křesťany) zřejmě snadněji akceptovatelná než kontemplace podle J. Koppa. Koppova 
cesta je v tomto smyslu nesnadná, dostává se na pole, které je doposud neprobádané. 
Historický odstup od tohoto setkání mezi křesťanstvím a buddhismem je zřejmě 
příliš malý, než aby se mohl vyhodnotit jeho přínos a případná nebezpečí. J. Kopp 
sám popisuje, jak se musel obzvlášť na začátku své zenové cesty potýkat 
s výčitkami, varováními a odmítáním této exotické cesty.87 Cesta podle J. Koppa ale 
může skýtat nové možnosti, jak může církev oslovit hledající křesťany i nekřesťany. 
 

3.4 Forma kontemplace 

Cesta kontemplace podle J. Koppa a J. Maina může být dále porovnávána 
vzhledem k její vnější a vnitřní formě. Vnější forma představuje především pozici 
těla při meditaci, zatímco vnitřní forma je způsobem směrování vlastní pozornosti 
a objektem tohoto nasměrování. 

86 Srov. KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 120-122. 
87 Srov. tamtéž, s. 29. 
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3.4.1 Vnější forma 

Kontemplace podle J. Koppa i J. Maina mají ve své vnější formě společné 
rysy. Obě probíhají vsedě, důležitá jsou narovnaná záda a uvolnění svalů, stejná je 
i obvyklá délka meditace (20-30 min.). V zenové kontemplaci se doporučuje mít 
otevřené oči, zatímco J. Main doporučuje oči zavřené. J. Kopp rozvádí podle zenové 
tradice důsledně důvody pro otevřené oči88, přičemž opět vychází najevo, jak 
důsledně je při zenové kontemplaci zahrnuto tělo. J. Main důvody pro zavřené oči ve 
studovaných pramenech neuvádí. Mnohem větší důraz na tělo a jeho plné zahrnutí do 
kontemplace u J. Koppa je patrný z obsáhle a precizně popsané a zdůvodněné formy 
meditace v sedě a chůzi a jednotlivých variant.89 Tyto vnější formy jsou v popisu 
provázané s vnitřní formou (napomáhají koncentraci a jsou projevem vnitřního 
nastavení meditujícího) a nelze je od sebe oddělit. J. Kopp nelpí na dodržování 
„objektivně nejlepší formy“, tedy není například nutné meditovat v pozici plného 
lotosu. Vedle toho zdůrazňuje nutnost „subjektivně nejlepší formy“, kterou každý 
hledá sám u sebe. J. Kopp sdílí výrok E. Lasalleho, že zenový sed je „geniální 
vynález Východu“90. I v tomto bodě je vidět snaha J. Koppa vrátit tělu jeho význam 
v duchovní cestě. J. Main význam formy sedu naopak ve studovaných zdrojích 
nerozvádí, jen jej na mnoha místech opakuje. J. Main zdůrazňuje na mnoha místech 
prostotu a jednoduchost. S tím patrně souvisí jeho úmysl nedělat z vlastní formy sedu 
„velkou vědu“. 

Zvláštní místo v zenové kontemplaci má dech a jeho vnímání, nechávání se 
dechem vést. „Dech je tím nejtělesnějším našeho ducha a tím nejduchovnějším 
našeho těla.“91 V zenové kontemplaci J. Koppa se dech při meditaci neovlivňuje 
(dech se sám upraví a prohloubí), zatímco u J. Maina se píše o snaze o zklidnění 
dechu. J. Main toto téma ale ve studovaných materiálech nerozvádí, jen krátce 
zmiňuje.92 

88 Srov. KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 228-230. 
89 Srov. tamtéž, s. 193-256. 
90 Srov. tamtéž, s. 52. 
91 Tamtéž, s. 168-172. 
92 Srov. MAIN, J., Okamžik Krista: cestou meditace, s. 49. 
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3.4.2 Vnitřní forma 

Srovnání vnitřní formy kontemplace obou autorů je nejdůležitější částí této práce. 
Na první pohled se v tomto aspektu oba autoři jasně liší. J. Kopp doporučuje podle 
zenové tradice několik možností vnitřního nastavení: počítání dechu, vnímání dechu, 
prosté bytí nebo meditaci s koanem (viz kap. 1.2, 2.2). Naproti tomu doporučuje 
J. Main meditaci s mantrou „Maranatha“. Následuje podrobnější porovnání obou 
přístupů. 

V první části je s Mainovou mantrou porovnávána cesta počítání a vnímání dechu 
zenové kontemplace. Je třeba nejdříve uvést, jaký význam se dechu v zenové 
kontemplaci přisuzuje. Je nutno rozlišovat mezi běžným dýcháním, při němž člověk 
zároveň něco jiného dělá, mluví, píše, pracuje, a dechem, při němž člověk nedělá nic 
jiného, jen dýchá. Toto druhé pojetí dýchání je důležitým aspektem zenové 
kontemplace. J. Kopp, o něm píše, že „při tomto dýchání je člověk zároveň přítomen 
v dechu, který je ve všech a který je zcela sám v sobě, neosobní a zároveň osobní.“93 
Rytmus výdechu a nádechu připodobňuje k rytmu dávání a přijímání, ve kterém se 
přibližujeme k nekonečnému dávání a přijímání. Dále píše, že toto dávání je darování 
sama sebe a toto přijímání je přijímáním nového člověka. Při tomto prožívání se tak 
podle J. Koppa přibližujeme tajemství, které je v Písmu svatém nazýváno Duchem 
svatým. Ostatně jsou slova dech a duch v některých jazycích identická: v latině 
spiritus, v řečtině pneuma, v angličtině spirit.  

Tento dech nás vede nejhlouběji k sobě samotným a k největšímu vydání se, 
k nekonečnému přijímání a nekonečnému dávání. V tomto smyslu J. Kopp také 
uvádí, že koncentrace na dech není koncentrací na nějaký objekt. Tato koncentrace je 
dechem. Zenová meditace vede k uskutečňování jednoty a „prázdnoty“ (nic, nada) 
postupným procházením stavy, kdy „já dýchám“, „ono dýchá“, „všechno dýchá“, 
„nic nedýchá“94. J. Kopp mluví o jednotě v tom smyslu, že se do sebe „zřítí“ 
nalezení sebe sama a nalezení Boha. Toto nalezení, ale není nikdy dokonalé, je to 
stále cesta. Při meditaci s dechem nejde o nějaké cvičení dechu. Cílem není dech  
ovládnout či pozorovat, myslet na něj. Spíše jde o nechání dechu, přesněji řečeno 
nechání se v dechu. J. Kopp nedává přímo rovnítko mezi výše uvedené pojetí dechu, 
jímž se při zenové kontemplaci nechává člověk vést, a Ducha svatého, ale jeho text 
je prodchnut jejich velkou blízkostí. 

93 KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 168. 
94 Tamtéž, s. 170. 
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Následování dechu v meditaci tedy J. Kopp chápe jako následování Ducha 
svatého. Sjednocení s dechem popisované J. Koppem lze pak vnímat jako nechání se 
„vtáhnout“ Duchem svatým do Jeho plné pravdy ve smyslu, jak o tom hovoří Písmo 
svaté: „Duch svatý vás uvede do celé pravdy“ (J 16,13). 

J. Main píše, že máme být při modlitbě otevřeni skutečnosti, kterou je „Duch 
Krista, který je čistým darem Ducha“95. Jinde cituje 1K 2,12–13: „My jsme však 
nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh 
daroval.“96 Podle J. Maina je cestou k tomuto poznání vytrvalost v každodenní 
meditaci, kterou zde nazývá „otevřením se věčnému Duchu Božímu“97. Když 
J. Main objasňuje tradici mantry v křesťanství, cituje Ř 8,26: "Vždyť ani nevíme, jak 
a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá"98.  

 
Další užívanou vnitřní formou zenové kontemplace je meditace s koanem. Tento 

způsob je podobný meditaci podle J. Maina v tom smyslu, že v obou případech se 
doporučuje meditovat s konkrétní větou. J. Main doporučuje podle J. Kassiána slovo 
nebo krátkou větu z Písma. J. Main sám navrhuje „maranatha“. O jiných možnostech 
nepíše. Píše ale o výhodách své mantry.  Jsou to čtyři stejné znělé slabiky. Mantra 
má specifický zvuk, který z praktických důvodů napomáhá lepší koncentraci.  

V zenové kontemplaci je věta, s níž se medituje, zpravidla odpovědí zenového 
mistra na žákovu otázku. Co se týká zvuku věty, s níž se medituje, i v zenové 
kontemplaci se mu připisuje obdobný význam. Prvním koanem, který dává zenový 
mistr (včetně J. Koppa) svým žákům, je obvykle koan Mu99. Je vybírán jako jeden 
z prvních koanů právě kvůli svému zvuku. Pro úplnost uvádím znění celého koanu. 
Mnich se se vší vážností ptá mistra Joshu: „Má i pes buddhovskou podstatu?“ „Mu,“ 
odpoví mistr Joshu. Mu znamená čínsky „nic“ nebo „nemít nic“. Doslovný význam 
Joshuovy odpovědi tedy znamená, že pes nemá buddhovskou podstatu. Taková 
odpověď by ale v buddhistické společnosti nedávala smysl. Buddha sám prohlásil,  
že všechny živé bytosti mají buddhovskou podstatu, a velký mistr Joshu jistě 
nepopírá Buddhovo tvrzení.100 To je paradox, jehož odpověď se při meditaci hledá, 
s maximálním úsilím a zároveň s ponecháním jakéhokoliv záměru stranou.  

95 MAIN, J., Okamžik Krista: cestou meditace, s. 59. 
96 Tamtéž, s. 73. 
97 Tamtéž, s. 74. 
98 MAIN, J., Twelve Talks for Meditators, s. 6-7. 
99 YAMADA, K., The Gateless Gate, s. 11. 
100 Srov. tamtéž, s. 13. 
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Meditovat nad podobnými rozhovory může  pro křesťana vyznívat poněkud 
exoticky a na první pohled se zdá, že koan nemá s křesťanstvím nic společného. 
Koanu lze rozumět jen tehdy, prožijeme-li jednotu v duchu, v němž byla odpověď 
mistra vyslovena.101 Připusťme opět, podobně jako výše, že velké pravdy v různých 
kulturách mohou být vyřčeny v tomtéž Duchu. J. Kopp píše o „Duchu stvoření“, 
který působí v buddhismu ze stvoření, tedy zespodu, a o „Duchu vysvobození“, který 
působí v křesťanství „do stvoření“, tedy seshora. Duch stvoření a Duch vysvobození 
je podle J. Koppa stejným Duchem.102 Pokud by to tak bylo, mohli bychom přijmout 
fakt, že meditace nad větou zenového mistra nás může zavést k témuž Duchu jako 
meditace nad větami z Písma svatého, tedy k jednotě v Duchu svatém. Toto tvrzení 
nemusí být snadno přijatelné. Tento předpoklad stejného Ducha může být v souladu 
s deklarací 2. vatikánského koncilu Nostra aetate o poměru církve k nekřesťanským 
náboženstvím: „Katolická církev neodmítá nic, co je v těchto náboženstvích 
pravdivé a svaté.“103 Nakolik jde právě v tomto případě opravdu o „pravdivé 
a svaté“ a tedy o stejného Ducha, nelze zřejmě s jistotou říci. J. Kopp si pokládá 
podobnou otázku – co znamená koan z křesťanského pohledu a jakým způsobem 
může vést ke zkušenosti víry. Tato otázka podle J. Koppa ještě nebyla nastolena 
a je prozatím nepopsaným listem. J. Kopp píše o odpovědi, kterou na tuto otázku 
dávají křesťané, jdoucí zenovou cestou. Tuto odpověď nedávají na rovině nauky, 
ale sami sebou. J. Kopp vidí cestu koanu jako cestu, která může být cestou 
zkušenosti Ježíše Krista.104  

K meditaci s koanem patří i prokázání zkušenosti jednoty s Duchem, v němž 
byl koan vysloven (zkušenost osvícení, záblesk náhlého uvědomění, japonsky 
satori). Žák musí správně odpovědět na otázky kladené při soukromém rozhovoru 
se zenovým mistrem. Ten podle správnosti odpovědí potvrdí „vyřešení“ koanu 
a může zadat koan další. V křesťanství podobný systém prokazování mystické 
zkušenosti zřejmě neexistuje. J. Kopp tady vidí úkol pro křesťanské zenové 
učitele.105 Zkušenost satori a zkušenost Krista není podle J. Koppa stejnou 
zkušeností. Nakolik se může stát zkušenost satori zároveň i zkušeností Krista, 

101 KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 116.  
102 Srov. tamtéž, s. 119. 
103 2. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Nostra aetate, čl. 2. 
104 Srov. KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 50. 
105 Srov. tamtéž, s. 121. 
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záleží na motivaci, s níž člověk jde zenovou cestou a jak se tato motivace v čase 
vyvíjí.106  

Pro srovnání Koppovy meditace s koanem a Mainovy meditace s větou 
z Písma svatého je tedy stěžejní otázka, nakolik můžeme považovat sbírky koanů 
v buddhistické tradici za texty vzniklé ve stejném Duchu a na stejného Ducha 
ukazující jako je to v případě Písma svatého. Z pohledu katolické církve je toto 
spojení Písma a Ducha svatého pravdou víry, zatímco hledání tohoto vztahu 
u koanů je otevřenou cestou, která zatím nebyla v katolické církvi dostatečně 
reflektována, protože k tomu je potřeba delšího odstupu a určité doby vývoje. 
Z tohoto pohledu je tedy jistota o Boží inspiraci Písma svatého větší než u sbírky 
koanů. Vedení Duchem svatým u sbírky koanů lze ale možná chápat na podobné 
úrovni, jak jej chápeme u běžné křesťanské literatury. Ani toto tvrzení nemusí být 
přijatelné pro každého křesťana. Proto je Mainova cesta meditace jistě snadněji 
přijatelná pro tradičně smýšlející křesťany. 

 
V budoucnosti se ale toto hodnocení může posunout v důsledku současné snahy 

o vytvoření sbírky „biblických koanů“. J. Kopp píše, že Bible je plná koanů. 
Křesťané na zenové cestě dosvědčují, že Písmu lze porozumět v tom smyslu, že 
může dojít „k průlomu k tomu vědomí, z něhož Písmo svaté vzniklo a k němuž chce 
vést“107. J. Kopp jinde cituje v tomto smyslu japonského jezuitského kněze, 
K. Kadowakiho: „Způsob čtení Bible, který jsem se naučil díky zenu, stojí 
v souzvuku s katolickou tradicí.“108 J. Kopp cituje reakci Josefa Ratzingera na 
přednášku K. Kadowakiho: „Jak by to bylo zajímavé, kdybychom mohli srovnat svět 
ideí zenu s Biblí. Kdyby to mohlo být uskutečněno, byla by to významná událost 
nejen pro dialog mezi zenem a křesťanstvím, ale i pro výměnu ideí mezi Východem 
a Západem.“109  

Tomuto tématu věnuje J. Kopp svou zatím poslední publikaci110, vydanou v roce 
2014. J. Kopp v ní uvádí příklady tří biblických koanů a vykládá je ve stejném 
duchu, jako to dělají zenoví mistři s koany, jen zahrnuje navíc křesťanskou 
interpretaci.111 V každém případě bychom u takových koanů z Písma mohli jasněji 

106 Srov. KOPP, J., Schneeflocken fallen in die Sonne, s. 121-122. 
107 Tamtéž, s. 47. 
108 Tamtéž, s. 115. 
109 Tamtéž, s. 114-115. 
110 KOPP, J., Gebet als Selbstgespräch – Gebet und Koan als Beziehung zu Gott in mir. 
111 Srov. tamtéž, s. 69-79. 
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vnímat podobnost forem meditace podle J. Koppa a J. Maina, protože by pak šlo 
v obou případech o meditaci nad větou z písma.  
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Závěr 

 V práci byly představeny, charakterizovány a srovnány dvě cesty 
kontemplace, a to cesty Johannese Koppa a Johna Maina. Jde o poměrně nové směry, 
které vznikly ve 20. století, ale navazují na bohatou křesťanskou tradici i na 
nekřesťanské tradice Dálného východu. Není mi známo, že by někdo dříve toto 
srovnání provedl. Vycházel jsem tedy pouze z pramenů, které tyto cesty popisují 
samostatně.  
 Srovnání cest kontemplace J. Koppa a J. Maina bylo provedeno z několika 
hledisek. Nejdříve byl porovnán obsah kontemplativní cesty obou autorů podle 
stěžejních pojmů, které používají, když chtějí vyjádřit podstatu kontemplace. Oba 
chápou kontemplaci jako realizaci života ze středu a tímto středem rozumí Krista 
v nás. J. Kopp zahrnuje do kontemplace důrazněji než J. Main naše tělo, což je dáno 
důsledně nedualistickým charakterem zenové tradice. Tento postoj není pro 
křesťanství nový, zenová kontemplace podle J. Koppa ale může velmi napomoci 
k oživení tohoto postoje. Oba autoři se také shodují v tom, že v kontemplaci odumírá 
naše egoistické já a obracíme se k našemu opravdovému Já, tedy ke Kristu v nás. 
Shoda panuje i v chápání meditace jako rozhodnutí žít naplno v přítomném 
okamžiku a jako svobody žít v Božím věčném teď. Dalším společným aspektem 
srovnávaných cest kontemplace je absence očekávání, tedy není to snaha 
o sebezdokonalení. Lze tedy říct, že podstata kontemplace je u obou autorů stejná 
a z velké části jsou shodné i výrazy, které pro její objasnění používají. J. Kopp 
používá navíc výrazy z buddhistické tradice a dává jim křesťanskou interpretaci. To 
může působit na tradičněji smýšlející křesťany odrazujícím dojmem, zatímco pro 
liberálněji laděné křesťany a lidi hledající svou duchovní cestu může být tento 
přístup naopak přitažlivý. Používání výrazů z jiné tradice než křesťanské může být 
na jedné straně zdrojem nedorozumění, na druhé straně ale může nabídnout zcela 
nové možnosti pojmenování vedle zaběhnutých křesťanských pojmů. 
 Dále je ze srovnání patrné, že J. Kopp i J. Main jsou silně zakořeněni 
v křesťanské tradici a kontemplaci chápou jako cestu k realizaci svého křesťanství. 
I když jsou každý do určité míry inspirováni tradicí nekřesťanského Dálného 
východu, dávají meditaci jednoznačně křesťanský obsah. Rozdíl spočívá v tom, že 
forma meditace J. Koppa je kompletně převzata ze zenové tradice (a obohacena 
o křesťanské modlitby), zatímco J. Main převzal formu své meditace z monastické 
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tradice křesťanského starověku. J. Kopp volí náročnější přístup, protože jde o zatím 
neprobádanou cestou integrace zenu do křesťanství, která s sebou nese mnohá 
varování a nepochopení. J. Kopp zdůrazňuje, že zen není náboženstvím, jen vznikal 
v náboženské tradici buddhismu. Proto není zen jako takový pro křesťanství 
konkurencí, ale jde o jinou rovinu. Odkazuje se také na 2. vatikánský koncil a na 
moderní teology, kteří vidí v setkání s buddhismem šanci na vzájemné obohacení. 
Opět můžeme shrnout, že J. Kopp osloví zřejmě spíše liberální křesťany a hledající 
lidi, zatímco J. Main najde příznivce spíše u tradičněji smýšlejících křesťanů. 
 Vnější forma meditace podle J. Koppa a J. Maina je velmi podobná. To je 
zajímavé vzhledem k tomu, že obě formy meditace se původně vyvíjely v jiných 
tradicích. Kde se ale meditace podle J. Koppa a J. Maina na první pohled nejvíce liší, 
je její vnitřní forma, tedy ve způsobu směrování vlastní pozornosti meditujícího na 
nějaký objekt. Zatímco u J. Maina je pozornost směrována na větu z Písma svatého, 
J. Kopp doporučuje podle zenové tradice především koncentraci na dech nebo tzv. 
koan, tedy větu z rozhovoru zenového mistra se svým žákem. Pro porovnání těchto 
přístupů je stěžejní otázka, zda a nakolik působí v našem dechu a ve výrocích 
zenových mistrů stejný Duch, jako je Duch Písma svatého. Dogmatický charakter 
faktu inspirace Písma Duchem svatým vypovídá o jistotě toho, že meditace s větou 
písma je vedena Duchem svatým. Míra jistoty vedení Duchem svatým u zenové 
kontemplace J. Koppa je z tohoto pohledu jistě menší. Tato stěžejní otázka zůstává 
na teoretické úrovni stále otevřena a její odpověď zřejmě stojí spíše v rovině 
zkušenosti a svědčení těch křesťanů, kteří cestou zenové meditace jdou. 
V budoucnosti se k sobě mohou obě cesty kontemplace ještě více přiblížit, protože 
mezi křesťanskými zenovými učiteli vzniká iniciativa vytvořit sbírku koanů na 
základě Písma svatého. 
 Přínos J. Koppa a J. Maina pro křesťanskou spiritualitu spočívá hlavně ve 
zpřístupnění kontemplace pro široké vrstvy lidí hledajících zkušenost Boha. 
Kontemplace tak přestává být výhradní záležitostí kněží a řeholních řádů. To pomáhá 
přesunout těžiště křesťanství od systému nauk ke zkušenosti. Křesťanství se tak 
může v dnešní době stát autentičtější a přitažlivější. Cesta kontemplace podle 
J. Koppa a J. Maina najde zřejmě své příznivce v odlišných skupinách. J. Kopp více 
osloví liberálnější křesťany a lidi hledající svou duchovní cestu, zatímco J. Main 
osloví zřejmě tradiční a liberální křesťany, v menší míře možná lidi hledající. 
Zatímco J. Main napomáhá naší společnosti rozpomenout se na svou dávnou tradici 
kontemplativní modlitby, přináší J. Kopp nové inspirace z tradice buddhistické 
a nově je interpretuje křesťanským jazykem. 
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Tato práce byla zaměřena jen na dva směry kontemplativní modlitby 
z poslední doby. Mohla by ale být rozšířena o srovnání s dalšími nově se 
objevujícími cestami kontemplace. Jednu z takových cest reprezentuje původem 
maďarský jezuita působící v Německu, Franz Jalics112. Obdobnou cestu reprezentuje 
také americký trapista Thomas Keating, zakladatel skupiny Contemplative Outreach, 
věnující se kontemplaci tzv. Centering Prayer113. 

 

112 Srov. JALICS, F., Kontemplative Exerzitien. 
113 Contemplative Outreach. Centering Prayer [online]. [Cit. 9.4.2015], dostupné 
z:  http://www.centeringprayer.com/index.html. 
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Bakalářská práce představuje cesty kontemplace Johannese Koppa a Johna 
Maina a porovnává je. Jde o katolické kněze, kteří se zasloužili o zvýšení zájmu 
o kontemplaci a její zpřístupnění laikům. Zatímco cesta J. Koppa vychází ze zenové 
meditace, tedy z tradice nekřesťanského Dálného východu, vychází J. Main převážně 
z tradice starověké křesťanské meditace. U obou autorů jsou podstata kontemplace 
i vnější forma meditace velmi podobné. Největší rozdíl je v zaměření mysli při 
meditaci. Mainovo zaměření mysli na větu z Bible je zřejmě přijatelnější pro 
tradičněji smýšlející křesťany, zatímco Koppovo zaměření na dech či koan osloví 
spíše liberálnější křesťany a lidi hledající svou duchovní cestu. 
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