Dokumenty Mezinárodní teologické komise
věnované christologii a soteriologii
do roku 1995

1

Dokumenty
Mezinárodní teologické komise
věnované
christologii a soteriologii
do roku 1995

úvodní studie
a překlady:
C. V. Pospíšil

Karmelitánské
nakladatelství
Kostelní Vydří
2010
3

Tato publikace je součástí řešení grantového úkolu IGA – UP
Olomouc č. 436199916
a grantového úkolu GA ČR č. 401/09/502.

© CMTF UP, Olomouc, 2010
ISBN 978-80-7195-512-2
4

K české edici dokumentů MTK
k christologii a soteriologii
vydaných do roku 1995
Hned na začátku je povinností připomenut, že mezi dokumenty Mezinárodní teologické komise (MTK), které mají výraznou spojitost se soteriologií, je třeba zařadit ještě pozdější texty,
které vznikly po roce 1995: Křesťanství a ostatní náboženství,
Společenství a služba, Naděje na spásu pro děti, které umírají
nepokřtěné. Tyto dokumenty již byly přeloženy a uveřejněny
v českém jazyce.1 Ti, kdo se zajímají o christologii, by určitě měli
sáhnout také po dokumentu PAPEŽSKÉ BIBLICKÉ KOMISE (PBK), Bible a christologie.2
V tomto svazku uveřejňujeme české překlady chronologicky
starších dokumentů, které MTK vydala od svého vzniku do roku
1995. Jejich znalost je velmi důležitá především z toho důvodu,
že v desetiletích po skončení II. vatikánského koncilu bylo bádání
v oblasti christologie a soteriologie velmi plodné a v mnoha ohledech rovněž bouřlivé, a proto tyto texty představují jednak velmi
cenný a poučný pohled do nedávné historie těchto klíčových disciplin dogmatické či systematické teologie, jednak obsahují řadu
velmi cenných inspirací, které neztrácejí svou hodnotu ani dnes.
Po těchto textech by měli sáhnout nejen vyučující a studenti na
našich teologických fakultách, ale také zájemci o hlubší vhled do
dané problematiky. V dané souvislosti je třeba stále připomínat,
že texty MTK nemají magisteriální povahu, vyjadřují však konsensus řady vynikajících odborníků, a proto je lze považovat za
reprezentaci toho, co rozumíme pod výrazem názor obce katolických teologů.
Srov. MTK, Křesťanství a ostatní náboženství, Krystal OP, Praha 1999; MTK,
Společenství a služba, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005; MTK,
Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné, Krystal OP, Praha 2008.
2
Srov. PBK, Bible a christologie, Krystal OP, Praha 1999.
1
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Protože chronologicky starší dokumenty MTK jsou v originálním znění přístupné prakticky ve všech knihovnách našich
teologických fakult v různých svazcích Enchiridion Vaticanum
(EV), rozhodli jsme se pro usnadnění orientace opatřit jednotlivé
odstavce také marginálními čísly odstavců v příslušném svazku
EV. Jelikož v dřívějších dobách panovala poněkud jiná metodologie nežli dnes, není číslování oddílů a odstavců v některých případech tou nejsnadnější orientací v textu. Z uvedeného důvodu také
v jednotlivých úvodech k jednotlivým dokumentům odkazujeme
přednostně na marginální číslo odstavce v EV, čímž se výrazně
zjednodušuje identifikace příslušné pasáže. V současnosti je zvykem, že na počátku každého dokumentu MTK se uvádí struktura
daného elaborátu. V dřívějších edicích nic takového nenalézáme,
a proto jsme se rozhodli připojit za úvod k dokumentu také přehled kapitol, oddílů a pododdílů daného textu.
Při překládání jsme vycházeli jak z edice: COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969–2004, Bologna 2006,
tak z bilingvního vydání v příslušných svazcích EV. Vzhledem
k tomu, že latinská verze dokumentu v řadě případů pomáhá jasnějšímu porozumění italskému znění i vzhledem k tomu, že edice
v EV je poněkud pečlivější nežli ve výše zmíněném souborném
vydání, většinou jsme upřednostňovali text z EV.
Na závěr tohoto úvodu mi budiž dovoleno vyslovit velký dík
dobrodincům a spolupracovníkům, bez nichž by tato edice nebyla
možná. K vydání tohoto svazku ekonomicky přispěla Královská
kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a CMTF UP
v Olomouci. Velký dík patří také kolegovi E. Krumpolcovi, který
zde zveřejněné texty podrobil důkladné kontrole jak z překladatelského, tak z jazykového hlediska. Rovněž tak patří můj dík
kolegovi P. Černuškovi za pomoc s jazykovou korekturou textu.
Nemalou pomocí bylo také to, že kolega P. Červinka ochotně obstaral technické záležitosti s přípravou textu k tisku.
Praha – Olomouc
červen – září 2010
C. V. Pospíšil
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Dokument MTK
„Vybrané otázky z christologie“
po více než třiceti letech
Sedmdesátá léta byla v oblasti christologie velmi živá (srov.
Úvod, čl. 634 – podle EV 7), a právě v tomto kontextu je třeba
vnímat dokument. V první řadě je třeba podtrhnout, že na pracích
vedoucích k výslednému textu se výrazně podílel J. Ratzinger,
současný papež Benedikt XVI. (srov. Prezentace – č. 632). Dále
je třeba si uvědomit, že MTK nechtěla sepsat kompletní christologické pojednání, ale věnovat se pouze aktuálním otázkám.
První část se zabývá přístupovými cestami k tajemství Ježíše
z Nazareta. Velmi důležité je konstatování, že – ačkoli historické
bádání vyplývá z vlastní povahy křesťanské víry – nelze vytvořit
Ježíšův životopis v moderním slova smyslu (srov. čl. 636). Historicko-kritické bádání by nemělo vycházet z předsudku, že starokřesťanské svědectví záměrně zkreslilo historickou skutečnost.
V dané souvislosti se hovoří o „christologiích zdola“ (čl. 638), ve
skutečnosti se ale tímto výrazem míní „vzestupné christologie,“
které důsledně vycházejí z historické postavy Muže z Nazareta.
Klíčová myšlenka bodu 1.2 zní: „Radikální a substanciální identita Ježíše v jeho pozemské skutečnosti s oslaveným Kristem patří
k samotné esenci evangelijního poselství“ (čl. 641). Tam, kde je
tato jednota popírána, nelze proto hovořit o christologii v pravém
slova smyslu. Východiskem christologie je přece vyznání víry:
„Ježíš je Kristus – Ježíš je Pán – Ježíš je Boží Syn“. Odhalování významu díla a smrti Muže z Nazareta musí nutně vycházet
z poznání jeho příběhu (srov. čl. 642–643). Návrat k historickému
Ježíšovi je pro dogmatickou reflexi přínosný jedině za předpokladu, že bude respektovat víru prvotní církve (srov. čl. 644–646).
Historie přece nejsou pouze fakta, často sporná, protože jejich rekonstrukce je více či méně hypotetická, ale také jejich propojování
a chápání ze strany těch, kdo dějiny prožívali a určitým způsobem
utvářeli. Ještě komplikovanější je to s nadpřirozenou vírou, která
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se nedá prokazovat čistě historicko-kritickou metodou, neboť víra
sama překračuje striktně faktografické údaje. Zkrátka a dobře, ten,
kdo se domnívá, že historicko-kritickou metodou prokáže Ježíšovu božskou identitu, je bláhový a nerespektuje samu povahu víry
jakožto daru a uschopnění ze strany Ducha svatého (srov. např.
1 Kor 12, 3). Jediné, co může historicko-kritický přístup poskytnout, jsou motivy pro, nebo v neprospěch věrohodnosti křesťanského poselství.
Druhá část pojednává o starokřesťanských koncilech. Pochopitelně na prvním místě je zmíněn Nikajský koncil z roku
325 a MTK konstatuje: „Ariánská hereze jasně dokládá, jak by
vypadalo dogma o Kristově božství, pokud by toto dogma opravdu
pocházelo z helénské filosofie, a nikoli z Božího zjevení“ (čl. 648),
čímž jednak odmítá interpretaci, která vnímá myšlenkový pohyb
křesťanské teologie jako helenizaci, jednak správně upozorňuje
na skutečnost, že schémata řeckého myšlení a řecké filosofie
ohledně božství a jeho vztahu ke světu byla v zásadě subordinační, takže trojiční dogma stavějící na „soupodstatnosti“ mezi
Otcem a Synem, následně také mezi nimi a Duchem svatým, zcela
bezpečně nepředstavuje helenizaci. Určitý problém však nastává
v okamžiku, kdy se hovoří o transcendenci tak, jako kdyby to byl
jednoznačný pojem. Na tomto místě je třeba důrazně podtrhnout,
že transcendence biblického Boha není totožná s určitými prvky
transcendence, které se projevují v řecké filosofii! Uvážíme-li,
že plná transcendence implikuje osobní pojetí božství, svobodu
a v posledním důsledku také stvoření v biblickém slova smyslu,
tedy nikoli z preexistující materie, pak se předešlé rozlišení různých pojetí transcendence stává zřejmým. Řecká filosofie sama
nikdy nedospěla k tajemství osoby ani ke stvoření „ex nihilo“,
a proto se v jejím podání nedá hovořit o transcendenci v pravém
slova smyslu.
Otázkou je, proč MTK po Nikajském koncilu přechází ihned
k Chalkedonskému všeobecnému sněmu. Slabinou druhé části je
vedle nerozlišování různých druhů transcendence také opomenutí
Efezského koncilu a následně také II. konstantinopolského koncilu, které v současné christologické reflexi hrají důležitou roli.
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Christologické dogma má totiž čtverou tvářnost, čímž se strukturálně opakuje novozákonní pluralita christologií, které společně
odkazují nad sebe k nevýslovnému tajemství vtěleného Slova.
V dané souvislosti se hovoří o „christologickém kyvadlu,“ které
pomyslně kmitá mezi důrazem na jednotu (Efez, II. konstantinopolský sněm) a důrazem na rozlišování božství a lidství (Chalkedon, III. konstantinopolský sněm). Společným jmenovatelem je
perichoretický poměr mezi Slovem a přijatým lidstvím: lidství je
ve Slovu (Efez); Logos je v lidství (Chalkedon); Logos se stává
svým lidstvím (II. konstantinopolský sněm); Logos v lidství má
autentickou lidskou vůli (III. konstantinopolský sněm). Perichoreze znamená dokonalou jednotu Slova a přijatého lidství, zároveň
ale platí, že přijaté lidství není pohlceno a zůstává plně sebou
samým.
Při prezentaci chalkedonského dogmatu MTK velmi správně
konstatuje, že: „Dogmatická definice tohoto koncilu si nenárokuje
poskytnout vyčerpávající odpověď na otázku: »Jak v Kristu mohou koexistovat Bůh a člověk?« Právě v tom totiž spočívá mystérium vtělení. Žádná definice nemůže vyčerpávajícím způsobem obsáhnout bohatství tohoto mystéria prostřednictvím afirmativních
výpovědí“ (čl. 652). Celé dogma je pak představeno především
jako paradoxální souběh transcendence – imanence Boha vůči
světu (srov. čl. 651). K problematice domnělé helenizace obsažené v chalkedonském dogmatu se říká: „Pokud se bere zřetel na
myšlenkové kategorie a užité metody, lze pomýšlet na určitý druh
helenizace novozákonní víry. Pokud se ale podíváme na chalkedonskou definici z jiného zorného úhlu, vidíme, že radikálně
překračuje řecké myšlení, neboť v ní koexistují dvě hlediska, která
řecká filosofie vždy považovala za neslučitelná, totiž Boží transcendence, která je duší platónského systému, a Boží imanence,
která je duchem stoické teorie“ (čl. 652).
Problematika III. konstantinopolského koncilu je prezentována velmi stručně. Z dané tematiky by se dalo vytěžit mnohem
více, například to, že v případě vtěleného Slova je poslušnost
Boží vůli, tedy primárně Otci, také věrností sobě, neboť v Trojici
je jenom jedno Boží chtění, společné třem chtějícím. Máme zde
9

tedy dokonalý a jasný model překonání falešné alternativy: heteronomie – autonomie. Otázkou je, proč v dané souvislosti MTK
nepřihlédla k chronologicky staršímu vlastnímu dokumentu, kde
se o problematice Kristovy lidské poslušnosti hovoří (srov. MTK,
Křesťanská morálka a její normy: Devět tezí Hans Urs von Balthasara, 1974).
Velmi podnětná je třetí část, která je věnována aktuálnímu
významu christologického dogmatu. Hned v prvním bodě se hovoří o christologii a antropologii. Je nepopiratelnou skutečností,
že rozvoj christologie je velmi úzce spjat s rozvojem poznání
lidství a s upřesňováním toho, co patří k lidské přirozenosti (srov.
čl. 655). Na druhé straně ale platí, že christologie také vrhá světlo na tajemství člověka. Dnes bychom řekli, že mezi christologií
a antropologií existuje poměr znázornitelný jako schéma hermeneutického kruhu.
Druhý bod třetí části je věnován problematice současného
chápání klíčových pojmů christologického dogmatu: osoba – přirozenost. Třetí bod téže části se vrací k hodnocení chalkedonského
koncilu jako trvalého a nutného referenčního bodu christologické
reflexe. Zajímavá je pasáž hovořící o proexistenci vtěleného Slova
v protiváze k supra-existenci (nadřazenost) a kontra-existenci (nenávist, rivalita) (srov. čl. 663). Kdo zná dílo J. RATZINGERA, Úvod
do křesťanství, bude inklinovat k vyslovení hypotézy, že v tomto
případě by se mohlo jednat o jeho osobní přínos k textu dokumentu. Pojem „proexistence“ jakožto základní postoj Ježíše Krista by
shrnoval existenciání christologii jako určitý protipól christologie
čistě ontologické, pro niž by byl charakteristický pojem „preexistence“. V pozadí výrazu „proexistence“ zřejmě stojí christologické myšlení D. Bonhöffera (1906–1945), což se sluší připomenout,
i když jméno tohoto muže MTK nezmiňuje.
Bod 3.4 hovoří o nutnosti aktualizování chalkedonského
dogmatu a zmiňuje především důraz na jeho soteriologický význam. K tomu bych si dovolil podotknout, že by se rozhodně
neměl opomíjet ani spirituální význam tohoto dogmatu, který lze
nastínit velmi jednoduše tak, že vztah k osobě vtěleného Slova
jakožto konstitutivní záležitost křesťanského duchovního života
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musí mít dvě vyvážené polohy, totiž následování, které odpovídá
Kristovu lidství, a klanění, které zase odpovídá kultu klanění.
Čtvrtá část je věnována soteriologii. V prvním bodě tohoto
oddílu se konstatuje, že otázku spasitelského významu Kristova
díla nelze odtrhovat od jeho božství (srov. čl. 667), dnes bychom
řekli, že funkcionální christologii nesmíme odtrhovat od christologie ontologické. Význam Ježíšova díla a jeho utrpení úzce souvisí
s jeho osobní identitou, na tom se nedá nic měnit, protože taková
je základní struktura novozákonní zvěsti. Propojit oba aspekty
ale rozhodně není jednoduché, což MTK vyjadřuje následovně:
„Některé teologické spekulace nedokázaly dostatečně dostát této
niterné vazbě mezi christologií a soteriologií. I dnes je stále nezbytné usilovat o to, aby se lépe vyjadřovala vzájemné propojení
těchto dvou aspektů události spásy, která je sama v sobě jediná“
(čl. 667). Hlavními otázkami je to, jaké měl Ježíš vědomí ohledně své nadcházející smrti na kříži (4.2), a to, jak systematizovat
soteriologický materiál obsažený v Novém zákoně (4.3). Jestliže
na bod 4.1 navazuje chronologicky pozdější dokument MTK
o vědomí Ježíše Krista, pak na bod 4.2 – podle mého soudu ne
příliš zdařile – navazuje zase dokument MTK O Bohu vykupiteli.
Velmi podnětné se ukazuje následující tvrzení: „Ježíšova smrt
byla zástupným dostiučiněním s definitivní účinností, poněvadž
Otcův úkon, jímž daruje a vydává vlastního Syna, byl příkladně
a skutečně přijat Synem, jenž daruje sebe samého, když se vydává v dokonalé lásce. To, co se tradičně popisovalo jako zástupné
dostiučinění, musí být chápáno, nově formulováno a vyzdvihováno jako trinitární událost“ (čl. 678). Nakolik se dnes podařilo
christologům naplnit tento ne právě snadný úkol, to nechť posoudí
každý sám.
Poslední, čtvrtý bod čtvrté části naznačuje, že v pluralitě přístupů k soteriologickému významu Kristova díla a utrpení existují
určité sjednocující body. Lze doplnit, že pluralitě novozákonních
christologií musí odpovídat pluralita soteriologických modelů,
protože na kříži visí vtělené Slovo a protože ontologická a funkcionální christologie jsou úzce spojité nádoby. Poněkud sporné je
to, co MTK tvrdí o Anselmově soteriologické teorii (srov. čl. 681).
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Existují totiž studie, které dokládají, že Anselmova teorie nikdy
nebyla jako taková recipována velkými scholastiky! V pozadí pozitivního hodnocení Anselmova přínosu je pravděpodobně patrný
vliv H. Urs von Balthasara, který tento názor zastával. Stručně
řečeno, jestliže Anselm vnímal satisfakci teocentricky, u Tomáše
a Bonaventury je patrný přesun k antropocentrickému vnímání
motivu, proč Bůh chtěl zadostiučinění. Jde tu o čest a důstojnost
člověka, a nikoli o náhradu poškozené Boží cti. Fixace na satisfakční model také není příliš šťastná, protože totéž lze lépe a mnohem názorněji vyjádřit pomocí dialogického modelu usmíření,
tedy nápravy vztahu mezi poškozeným a poškoditelem.
Pátá kapitola zmiňuje dvě témata, která je třeba v současné
christologii více rozvinout, totiž pneumatický rozměr tajemství
Muže z Nazareta a Kristův primát nad kosmem.
I když k tomu, co členové MTK vytvořili před více než třiceti
lety, se dnes dá leccos připojit a jejich výkon se může v lecčems
upřesnit, je toto jejich dílo jistě úctyhodné a zůstává zdrojem platných inspirací.
C. V. Pospíšil
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Vybrané otázky z christologie
Prezentace
Úvod
1. Jak přistupovat k poznávání osoby a díla Ježíše Krista
1.1. Historická bádání
1.2. Jednota pozemského Ježíše s oslaveným Kristem
2. Christologická víra prvních koncilů
2.1. Kristovo božství od Nového zákona do Nikajského
koncilu
2.2. Kristus, Bůh a člověk, v nauce Chalkedonského koncilu
2.3. Třetí konstantinopolský koncil
3. Aktuální význam christologického dogmatu
3.1. Christologie a antropologie z hlediska moderní kultury
3.2. Pravá podoba současných obtíží
3.3. Trvalý význam christologické víry co do jejího
zaměření a co do jejího obsahu
3.4. Nezbytnost aktualizace christologické nauky a hlásání
4. Christologie a soteriologie
4.1. „Pro naši spásu“
4.2. V průběhu své pozemské existence byl Ježíš zaměřen ke
spáse lidí
4.3. Eschatologický Vykupitel
4.4. Jednota a pluralita soteriologické reflexe v církvi
5. Rozměry christologie, které je třeba obnovit
5.1. Pomazání Krista prostřednictvím Ducha svatého
5.2. Kristův primát nad kosmem
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Vybrané otázky z christologie
(Quaestiones selectae de christologia)
(1979)1
Prezentace
(631) Již řadu let si mnozí členové Mezinárodní teologické
komise (MTK) přáli zaměřit svou práci a své bádání na oblast
christologie. Je evidentní, že záměrem nebylo předložit kompletní
christologickou syntézu, k jejíž přípravě však bylo možno přispět
studiem některých otázek, vybraných na základě jejich aktuálnosti
a obtížnosti. Bylo třeba aplikovat také rozličné metody: Na jedné
straně redaktor zaujal historicko-kritické stanovisko, aby mohl
upozornit na obtíže, které se objevují, na druhé straně biblista,
historik a teolog zkoumali dané problémy každý ze své vlastní
perspektivy. Ostatní členové komise, kteří jsou obzvláště citliví na
dnes nejčastěji se objevující problémy, se pokusili vyložit, jak je
možno v současnosti předkládat christologická dogmata aktuální
formou, aniž by se přitom zároveň vytratil jejich prapůvodní význam.
(632) Z uvedeného důvodu jeho em. kard. Šeper, předseda
MTK, ustavil subkomisi z těch členů, kteří si přáli podniknout
tuto práci: Urs von Balthasar, Cantalamessa, Congar, Dhanis,
Gonzáles de Cardedal, Le Guillou, Lehmann, Martelet, Ratzinger,
Schürmann, Semmelroth, Walgrave.
V průběhu těchto přípravných prací k sobě Pán povolal dva
členy zmíněné subkomise: otce Dhanise a Semmelrotha. Budiž
mi dovoleno, abych na tomto místě vyjádřil naše trvalé pohnutí,
vzpomínku a úctu, které v sobě chováme v souvislosti s prací, již
tito kolegové vykonávali s extrémním nasazením, a také vděčnost
za jejich ochotu ke kolektivní práci v pravém slova smyslu. Vedení skupiny bylo zpočátku svěřeno mons. Ratzingerovi, který se
1

V EV 7, čl. 631 se dokument datuje podle svého vydání v roce 1980.
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nedlouho nato stal kardinálem a arcibiskupem v Mnichově a Freisingu. Následně skupinu vedl otec Semmelroth. Konečně vedení
skupiny převzal mons. Lehmann, který již zaštiťoval dvě podobné
předchozí aktivity.
(633) Existuje velký rozdíl mezi souborem studií, které jsou
plodem osobního bádání, a konečným stádiem textu, k němuž se
dospělo po týdnu živých a ostrých diskusí vedených v srdečném
duchu (říjen 1979). Vynořují se nové otázky, nacházejí se nová
a lepší vyjádření. Profesoři teologie se budou moci seznámit s některými přípravnými relacemi, které se objeví v knize, již H. Urs
von Balthasar bude publikovat v nakladatelství Johannes Verlag.
Zde ale dostanou k dispozici deklaraci, v níž se nacházejí závěry
vzešlé z osobních studií. Tato deklarace byla schválena valnou
většinou členů MTK. Zmíněná komise proto publikuje tento text
jako výraz kolektivního stanoviska svých členů.
Roma, 20. října 1980
Philippe Delhaye
generální sekretář
Mezinárodní teologické komise

15

Úvod
(634) Problematika Ježíše Krista byla v dnešní době nastolena s novou naléhavostí jak na rovině zbožnosti, tak na teologické
rovině. Objevují se četné nové přínosy vzešlé ze studia Písma
svatého a z historického bádání o velkých christologických koncilech. Mužové a ženy naší epochy kladou s novou naléhavostí
tytéž otázky jako kdysi: „Kdo je tedy tento člověk?“ „Odkud to
ten člověk má? Jaká je to moudrost, která mu byla dána? A jaké
mocné činy se dějí jeho rukama!“2 Je evidentní, že nestačí odpověď formulovaná na obecně religionistické rovině.
V průběhu těchto současných výzkumů se projevily velmi
cenné podněty, nicméně se objevila rovněž napětí nejenom mezi
specialisty v oboru teologie, ale také mezi některými z nich na
jedné straně a magisteriem na straně druhé.
Uvedená situace vedla Mezinárodní teologickou komisi k tomu, aby se zapojila do této rozsáhlé směny idejí. Komise doufá, že
do celé záležitosti může vnést některá vhodná upřesnění. Jak vyjde najevo, MTK nepřistoupila k ambicióznímu projektu, který by
spočíval v předložení kompletní christologie. Bylo považováno za
vhodnější věnovat pozornost určitým bodům, které se v současné
diskusi ukázaly být jako obzvláště důležité nebo jako ožehavé.

2

Srov. Lk 7, 49; Mk 6, 2.
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1. Jak přistupovat k poznávání osoby a díla Ježíše Krista
1.1. Historická bádání3
(635) Ježíš Kristus jakožto předmět víry církve není ani
mýtem, ani nějakou abstraktní ideou. Je člověkem, který žil
v konkrétním historickém kontextu a který zemřel poté, co prožil
svou existenci v průběhu dějin. Historické bádání o něm je tudíž
požadavkem vyplývajícím ze samotné křesťanské víry. Zmíněné
bádání ale rozhodně není bez obtíží, jak to vyplývá z problémů,
které se v něm projevily v průběhu různých dob.
(636) 1. Nový zákon si neklade za cíl to, aby podal čistě
historickou informaci o Ježíšovi. Jeho záměrem je především předávání svědectví církevní víry ohledně Ježíše, jde o představení
Ježíšova plného významu jakožto „Krista“ (Mesiáše) a „Pána“
(Kýrios, Bůh). Uvedené svědectví je výrazem víry a chce víru
probouzet. Ježíšův „životopis“ v moderním slova smyslu jako
přesné a detailní vyprávění tudíž nelze vytvořit. Totéž ale platí pro
četné osobnosti antiky a středověku. Z toho ale nelze vyvozovat
závěry, které by se vyznačovaly extrémním pesimismem ohledně
možnosti poznat historický Ježíšův život. Dnešní exegeze to jasně
dokládá.
(637) 2. V průběhu posledních staletí se historické bádání o Ježíšovi nejednou postavilo přímo proti christologickému
dogmatu. Tento antidogmatický postoj však není sám v sobě nezbytným předpokladem pro správnou aplikaci historicko-kritické
metody. V mezích exegetického bádání je jistě oprávněné rekonstruovat Ježíšův čistě historický obraz, anebo, řečeno poněkud realističtěji, brát v patrnost a prověřovat skutečnosti, které se týkají
Ježíšovy historické existence.
Naproti tomu se někteří badatelé pokusili předložit Ježíšovy
obrazy bez ohledu na svědectví starokřesťanských komunit. Měli
za to, že takovýto postup povede ke kompletnímu a přesnému
historickému poznání. Tito autoři výslovně nebo implicitně staví
Poznámka překladatele: V EV 7 se v jednotlivých kapitolách pododdíly označují „A“ – „B“ – „C“; v posledním uveřejněném vydání je číslování pozměněno
v tom smyslu, v jakém je uvedeno v našem překladu.
3
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na více či méně rozšířených filosofických předsudcích ohledně
toho, co se v moderních dobách očekává od ideálního člověka.
Jiní zase vycházeli z psychologických předpokladů ohledně Ježíšova vědomí.
(638) 3. Moderní christologie se musí vyhnout těmto omylům. Obzvláště velké nebezpečí hrozí zejména „christologiím
zdola,“ a to v přesně v té míře, v jaké se chtějí zakládat na čistě
historickém bádání. Je nesporné, že je legitimní brát na zřetel nejsoučasnější exegetická bádání, nicméně je zároveň třeba zachovat
opatrnost, aby se neupadlo do oněch předsudků, o nichž jsme se
právě zmínili.
1.2. Jednota pozemského Ježíše s oslaveným Kristem
(639) Vědecké studie o historickém Ježíšovi mají bezesporu velkou hodnotu. To platí zcela specifickým způsobem pro
fundamentální teologii a pro setkání s nevěřícími. Ovšem pravé
křesťanské poznání Ježíše nemůže zůstat u těchto omezených
perspektiv. Nelze plně dospět k osobě Ježíše Krista a k jeho dílu,
pokud se nevyloučí oddělování historického Ježíše od Krista, jak
byl hlásán. Plné poznání Ježíše Krista není možné bez toho, že by
se bral zřetel na živou víru křesťanské komunity, která se nachází
v pozadí tohoto vnímání skutečností. To platí pro historické poznání Ježíše, pro zrod Nového zákona i pro současnou christologickou reflexi.
(640) 1. Samotné novozákonní texty směřují ke stále hlubšímu poznání a k tomu, aby toto poznání vedlo k přijetí víry. Zmíněné texty tudíž nenahlížejí Ježíše Krista z hlediska literárního
druhu čisté historie nebo životopisu v jakémsi retrospektivním
horizontu. Univerzální a eschatologický význam poselství a osoby
Ježíše Krista vyžaduje, aby se překročilo pouhé historické popisování a aby se stejně tak překračovaly jednostranně funkcionální
interpretace. Moderní pojetí dějin, které někteří stavějí do protikladu k víře a které předkládají tak, jako by se jednalo o striktně
objektivní prezentaci nějaké minulé skutečnosti, se odlišuje od
toho pojetí dějin, jak ho chápali antičtí autoři.
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(641) 2. Radikální a substanciální identita Ježíše v jeho pozemské skutečnosti s oslaveným Kristem patří k samotné esenci
evangelijního poselství. Takové christologické bádání, které by se
omezovalo pouze na Ježíše „dějin“ by bylo neslučitelné s esencí
Nového zákona a s jeho myšlenkovými strukturami ještě předtím,
než by bylo odmítnuto vnější náboženskou autoritou.
(642) 3. Teologie může vystihnout smysl a dosah Ježíšova
vzkříšení výlučně ve světle události jeho smrti. Rovněž tak platí,
že teologie nemůže pochopit smysl této smrti jinak než světle
Ježíšova života, jeho jednání a jeho poselství. Úplnost události
a jednota spásy, kterou je Ježíš Kristus, zahrnují jeho život, smrt
a vzkříšení.
(643) 4. Původní a prvopočáteční sjednocení pozemského
Ježíše a vzkříšeného Krista se nalézá v různých „formulích vyznání víry“ a v „homologiích,“ které hovoří zároveň a s obzvláštní
naléhavostí o jeho smrti a vzkříšení. Kromě odkazu na Řím 1, 3nn.
uvádíme 1 Kor 15, 3–4: „Odevzdal jsem vám především, co jsem
sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl
pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem.“ Tyto texty provádějí autentické spojení mezi individuálním příběhem a významem
Ježíše Krista, který trvá navěky a zároveň předkládají synteticky
„historii esence“ Ježíše Krista. Uvedená syntéza zůstává příkladem a modelem pro každou autentickou christologii.
(644) 5. Zmíněná christologická syntéza se zakládá nejenom
na vyznání víry prvotní křesťanské komunity jakožto na historickém prvku, ale zároveň dosvědčuje, že církev přítomná v různých
epochách zůstává místem pravého poznání osoby a díla Ježíše
Krista. Bez zprostředkování a pomoci církevní víry není možné
poznávat Krista dnes stejně tak, jako to nebylo možné v novozákonní době. Mimo církevní kontext neexistují žádné pevné body
pro pomyslnou Archimédovu páku, i když z ontologického hlediska si náš Pán vždy uchovává svou prioritu a svůj primát vzhledem
k církvi.
(645) 6. Uvnitř tohoto širšího rámce je návrat k pozemskému Ježíšovi v současné době pro dogmatickou teologii plodný
a nezbytný. Je nutno podtrhovat nezměrné bohatství lidství Ježíše
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Krista lépe, než jak to činila christologická reflexe v minulosti. Ježíš Kristus v nejvyšší míře vyjevuje a prozařuje konkrétní esenci
lidství a je také jeho posledním měřítkem, jak to tvrdí Jan Pavel II.
ve své encyklice Redemptor hominis.4 Na tomto základě platí, že
Ježíšovo bratrství s námi a jeho solidarita vůči nám rozhodně nezamlžují jeho božství. Jak bude patrné z toho, co následuje, autenticky pojímané christologické dogma vylučuje jakoukoli falešnou
opozici mezi Ježíšovým lidstvím a jeho božstvím.
(646) 7. Duch svatý, který zjevil Ježíše jako Krista, uděluje
věřícím život samotného trojičního Boha. On probouzí a oživuje
víru v Ježíše jako v Božího Syna povýšeného do slávy a přítomného v lidských dějinách.
To je katolická víra. To je také víra všech křesťanů, a to v té
míře, v jaké kromě Nového zákona věrně zachovávají christologická dogmata církevních Otců, hlásají je, vyučují jim a vydávají
o tom svědectví prýštící z hlubin jejich života.

Srov. JAN PAVEL II., Redemptor hominis, encyklika o tajemství vykoupení
v Ježíši Kristu ze dne 4. 3. 1979, čl. 8; 10.
4
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2. Christologická víra prvních koncilů
2.1. Kristovo božství od Nového zákona do Nikajského koncilu
(647) 1. Teologové, kteří dnes zpochybňují Kristovo božství,
se často uchylují k následující argumentaci: Takovéto dogma nemůže vyplývat z autentického biblického zjevení, protože jeho
původ se nachází v helénistickém způsobu myšlení. Hlubší historická bádání však dokládají, že řecký způsob smýšlení je tomuto
dogmatu naprosto cizí a že ho ve skutečnosti všemi silami odmítá.
Do protikladu s vírou křesťanů, kteří hlásali Kristovo božství, helénisté postavili své dogma o Boží transcendenci, které považovali
za neslučitelné s kontingencí a existencí lidského příběhu Ježíše
z Nazareta. Pro řecké filosofy bylo nesmírně obtížné přijmout ideu
vtělení Boha. Platonici to považovali za nemyslitelné právě kvůli
jejich nauce o božství. Stoikové zase nemohli ideu vtělení sloučit
se svou naukou o kosmu.
(648) 2. Ve snaze odpovědět na zmíněné nesnáze si mnozí
křesťanští teologové více méně otevřeně vypůjčili od helénismu
ideu sekundárního Boha (deuteros theos) nebo zprostředkujícího
Boha či demiurga. Je evidentní, že se tím otevíralo cesta k nebezpečí, definovanému jako subordinacianismus, který se ve své
latentní podobě vyskytoval u některých apologetů a také u Origena. Arius z této tendence udělal formální herezi, když učil, že
Syn zaujímá prostřední místo mezi Otcem a stvořením. Ariánská
hereze jasně dokládá, jak by vypadalo dogma o Kristově božství,
pokud by toto dogma opravdu pocházelo z helénské filosofie,
a nikoli z Božího zjevení. Na Nikajském koncilu (325) církev
definovala, že Syn je soupodstatný (homoúsios) s Otcem. Tímto
způsobem církev odmítla ariánský kompromis s helénismem,
přičemž zároveň dalekosáhle modifikovala řecké metafyzické
schéma, především v jeho platónské a novoplatónské formě. Církev tak totiž v jistém slova smyslu demytologizovala helénismus
a provedla jeho křesťanskou očistu (katharsis), když uznala pouze
dva základní způsoby bytí, tedy bytí nestvořené a bytí stvořené,
a tak byla odvrhnuta idea intermediálního stupně bytí.
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Je nesporné, že pojem homoúsios užitý otci na Nikajském
koncilu má filosofický ráz a není biblický. Nicméně se zdá jasné,
že poslední záměr koncilních otců spočíval v autentickém vyjádření tvrzení Nového zákona o Kristu, a to jednoznačně a s vyloučením jakékoli nejasnosti.
Když církev tímto způsobem definovala Kristovo božství,
opírala se při tom rovněž o duchovní zkušenost spásy a zbožštění
člověka v Kristu. Ostatně platí, že tato dogmatická definice determinovala a poznamenala zkušenost spásy. Z uvedeného důvodu
lze říci, že zde můžeme vidět hluboké spolupůsobení živoucí zkušenosti s procesem teologického objasnění.
(649) 3. Teologická reflexe církevních Otců neponechala
stranou specifickou problematiku Kristovy božské preexistence.
Připomínáme zejména Hyppolita Římského, Marcela z Ankyry
a Fótina, kteří kladli Kristovu preexistenci nikoli na ontologickou
rovinu, nýbrž pouze na rovinu intencionální. Kristus by tedy preexistoval natolik, nakolik byl předvídán (kata prognósin).
Všeobecná církev vyhodnotila tyto prezentace Kristovy
preexistence jako nedostatečné a odsoudila je. Tímto způsobem
církev vyjádřila svou víru v Kristovu ontologickou preexistenci,
kterou zakládala na věčném plození Slova Otcem. Církev zároveň
zohledňovala to, co Nový zákon tvrdí zcela jasně o aktivní roli
Božího Slova v díle stvoření světa. Je jasné, že ten, kdo ještě neexistuje, anebo ten, kdo existuje pouze v úmyslu, nemůže reálně
působit.
2.2. Kristus, Bůh a člověk, v nauce Chalkedonského koncilu
(650) 4. Celek christologické teologie patristické epochy
se zabývá Kristovou metafyzickou a soteriologickou identitou.
Tato reflexe chce odpovědět na následující otázky: „Co je Ježíš?“
„Kdo je Ježíš?“ „Jak nás přivádí ke spáse?“ Tuto reflexi můžeme
chápat jako narůstající porozumění a jako dynamicky se rozvíjející teologii tajemství dokonalé transcendence a imanence Boha
v Kristu. Toto hledání významu je charakterizováno souběhem
dvou daností. Na jedné straně Starý zákon prohlašuje absolutní
22

Boží transcendenci. Na druhé straně stojí „událost Ježíše Krista,“
jenž je vnímán jako osobní a eschatologické působení samotného
Boha ve světě. Jedná se o vyšší druh imanence, který se nachází
na docela jiné kvalitativní rovině nežli přebývání Ducha svatého
v prorocích. Nelze ustoupit od tvrzení ohledně transcedence, protože je dána tvrzením o plném a autentickém Kristově božství.
Tato transcendence je absolutně nutná kvůli překonání „reduktivních“ christologií, jako je ebionismus, adopcianismus, arianismus.
Toto tvrzení ohledně transcendence v Kristu zároveň umožňuje
odmítnout tezi monofyzitského typu, která hovoří o směšování
Boha a člověka v Kristu, neboť vede k odmítání neměnnosti Boha
a toho, že Bůh není vystaven utrpení. Idea imanence, která je
spjata s vírou ve vtělení Slova, dovoluje na druhé straně přijmout
Kristovo skutečné a autentické lidství, což je v protikladu ke gnostickému dokétismu.
(651) 5. V průběhu sporu mezi antiochijskou a alexandrijskou školou nebylo zřejmé, jak sladit transcendenci, tedy
rozlišování přirozeností, s imanencí, tedy s hypostatickou unií.
Chalkedonský koncil v roce 4515 chtěl předložit možnou syntézu zmíněných dvou hledisek tak, že současně použil dva výrazy:
„bez smíšení“ (asynchytós), „bez rozdělení“ (adiairetós), v čemž
lze spatřovat apofatický rozměr formulace, která říká: „dvě přirozenosti a jediná osoba“ Krista.
„Bez smíšení“ se vztahuje zcela evidentně na dvě přirozenosti, a tak se stvrzuje autentické Kristovo lidství. Tato formulace
zároveň vydává svědectví o transcendenci Boha, což odpovídá
stanovisku těch, kdo se stavěli ostře proti arianismu, neboť se jasně tvrdí, že Bůh zůstává Bohem a člověk zase člověkem. Zmíněná
formulace tudíž vylučuje jakýkoli intermediální stupeň mezi božstvím a lidstvím. „Bez oddělení“ vyjadřuje nejhlubší a nezvratné
sjednocení Boha a člověka v osobě Slova. Zároveň je stvrzována
plná imanence Boha ve světě, protože právě tato imanence je základem křesťanské spásy a zbožštění člověka.
Pomocí zmíněných formulací koncilní otcové dosáhli nové
úrovně pojímání transcendence, která již není pouze „teologickou“
5

Srov. DS, č. 301–302.
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záležitostí, ale také záležitostí „christologickou.“ Nejde již pouze
o stvrzování nekonečné Boží transcendence vzhledem k člověku.
Nyní se jedná o nekonečnou transcendenci Krista, Boha a člověka,
vzhledem ke všem lidem a k celku dějin. Podle koncilních otců
univerzální a absolutní charakter křesťanské víry spočívá právě
v tomto druhém aspektu transcendence, který je zároveň eschatologický i ontologický.
(652) 6. Jakou roli tedy vlastně hraje Chalkedonský koncil
v dějinách christologie? Dogmatická definice tohoto koncilu si
nenárokuje poskytnout vyčerpávající odpověď na otázku: „Jak
v Kristu mohou koexistovat Bůh a člověk?“ Právě v tom totiž spočívá mystérium vtělení. Žádná definice nemůže vyčerpávajícím
způsobem obsáhnout bohatství tohoto mystéria prostřednictvím
afirmativních výpovědí. Je vhodné postupovat spíše cestou popření a vymezit tak prostor, který nesmí být opuštěn. Uvnitř tohoto
prostoru pravdy koncil postavil „jedno tvrzení“ a „druhé tvrzení“,
která se na první pohled vzájemně vylučovala, tedy transcendenci
a imanenci, Boha a člověka. Oba zmíněné aspekty je nutno tvrdit
bez jakékoli deformace, zároveň je ale nutno vyloučit všechno, co
by zavánělo směšováním nebo pouhým postavením dvou aspektů
vedle sebe. V Kristu jsou tak transcendence a imanence dokonale
sjednoceny.
Pokud se bere zřetel na myšlenkové kategorie a užité metody,
lze pomýšlet na určitý druh helenizace novozákonní víry. Pokud
se ale podíváme na chalkedonskou definici z jiného zorného úhlu,
vidíme, že radikálně překračuje řecké myšlení, neboť v ní koexistují dvě hlediska, která řecká filosofie vždy považovala za neslučitelná, totiž Boží transcendence, jež je duší platónského systému,
a Boží imanence, jež je zase duchem stoické teorie.
2.3. Třetí konstantinopolský koncil
(653) 7. Když se chce předkládat korektní christologická
nauka, nestačí pouze brát na zřetel myšlenkový vývoj, který vedl
ke Chalkedonskému koncilu. Je totiž rovněž nezbytné věnovat
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pozornost posledním christologickým koncilům, zejména III.
konstantinopolskému koncilu, který se odehrál v roce 681.6
Prostřednictvím definice posledně zmíněného koncilu církev
dokládala, že může vysvětlovat christologický problém ještě lépe,
než jak to učinila na Chalkedonském koncilu. Tímto způsobem se
církev ukázala, že je připravena znovu prozkoumat christologické
otázky, neboť na obzoru se objevily nové obtíže. Církev si přála
dále prohloubit to poznání, které nabyla díky tomu, co o Ježíši
Kristu tvrdí Písmo svaté.
(654) Lateránská synoda z roku 6497 odsoudila monotheletismus, a tak připravila III. konstantinopolský ekumenický sněm.
V roce 649 totiž církev zejména díky Maximu Vyznavači lépe
ozřejmila esenciální roli, kterou sehrála Kristova lidská svoboda
v díle naší spásy. Církev tímto způsobem rovněž objasnila poměr
mezi touto lidskou svobodou a hypostazí Slova. Na tomto koncilu
totiž církev prohlašuje, že naše spása byla chtěna jednou božskou
osobou prostřednictvím lidské vůle. Když je tato nauka interpretována ve světle výše zmíněné Lateránské synody, ukazuje se,
že definice III. konstantinopolského koncilu má hluboké kořeny
v nauce církevních otců Chalkedonského koncilu. Zároveň nám
ale tato definice pomáhá zcela specifickým způsobem dopovídat
na požadavky naší doby v oblasti christologie. Jsme totiž svědky
tendence, která chce hlouběji vysvětlovat místo, jež náleží Kristovu lidství a různým „tajemstvím“ jeho pozemského života, jako je
křest, pokušení, zápas v Getsemanech, v díle spásy lidí.

6
7

Srov. DS, č. 556nn.
Srov. DS, č. 502nn.
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3. Aktuální význam christologického dogmatu
3.1. Christologie a antropologie z hlediska moderní kultury
(655) 1. Christologie musí v určitém slova smyslu přijmout
a integrovat to, jak dnešní člověk pojímá sebe a dějiny, do nového
pohledu, jejž církev nabízí věřícímu člověku. Tímto způsobem
lze korigovat nedostatky, které v christologii vyplývají ze zúženého pohledu na to, co se nazývá „přirozenost.“ To, čím dnešní
kultura oprávněně přispívá k jasnějšímu vnímání lidství, se může
vztahovat rovněž na Krista obnovitele, jenž v sobě shrnuje vše
(recapitulatio).8
(656) 2. Tato konfrontace christologie s aktuální kulturou
přispívá k novému a hlubšímu poznání, které dnešní člověk nabývá o sobě samém. Na druhé straně ale člověk toto poznání, které
verifikuje a zakouší, podřizuje svým vlastním kritériím, když to
považuje za nutné, jak je tomu například v oblasti politiky a v oblasti náboženství. Řečené platí zejména pro oblast náboženství.
Náboženství je buď popíráno, nebo zcela odvrhováno ateismem,
případně interpretováno jako prostředek, který má člověku sloužit
k tomu, aby dospěl k posledním hlubinám univerzality věcí, přičemž je výslovně vylučován transcendentní a osobní Bůh. Náboženství se tak vystavuje riziku, že se bude jevit pouze jako „odcizení“ lidství, přičemž člověk ztrácí pojem ohledně Kristovy pravé
identity a jeho jedinečnosti. V obou právě zmíněných případech
se dospívá k následujícím důsledkům: vytrácí se pravá důstojnost
lidství; člověk ztrácí pojem ohledně Kristova primátu a jeho velikosti. Lék na tuto situaci může vzejít jedině z obnovy antropologie
ve světle Kristova tajemství.
(657) 3. Pavlovská nauka o dvou Adamech9 bude jak christologickým principem, který bude sloužit jako východisko a světlo
při konfrontaci s lidskou kulturou, tak i jako měřítko při posuzování současných bádání na poli antropologie. Díky tomuto paralelismu Kristus, jenž je druhým a posledním Adamem, nemůže
být chápán bez toho, že by se bral zřetel na prvního Adama, tedy
8
9

Srov. Ef 1, 10.
Srov. 1 Kor 15, 21nn.; Řím 5, 12–19.
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na stav našeho lidství. Z druhé strany platí, že prvního Adama lze
chápat v jeho pravém a plném lidství jedině za předpokladu, že
jsme otevřeni Kristu, jenž nás zachraňuje a zbožšťuje celým svým
životem, svou smrtí a svým vzkříšením.
3.2. Pravá podoba současných obtíží
(658) 4. Mnozí naši současníci zakoušejí obtíže, když se
jim předkládá chalkedonské dogma. Výrazy jako „přirozenost“
a „osoba“, které používali koncilní otcové, si v běžné řeči uchovávají tentýž význam, ovšem skutečnosti, k nimž se vztahují, jsou
v různých filosofických terminologiích vyjadřovány velmi odlišnými výrazy. Pro mnohé výraz „lidská přirozenost“ již neznamená společnou a neměnnou esenci, ale odkazuje pouze na určité
schéma, na souhrn fenoménů, které se vyskytují u většiny lidí.
Velmi často se setkáváme s tím, že osoba je definována na základě
psychologie, přičemž se opomíjí ontologický aspekt.
(659) Dnes se setkáváme s mnoha lidmi, kteří formulují ještě
větší výhrady vzhledem k soteriologickým aspektům christologických dogmat. Tito lidé odmítají jakoukoli ideu spásy, která by
implikovala heteronomii vzhledem k životnímu projektu. Kritizují
to, co sami považují za striktně individuální charakteristiku křesťanské spásy. Příslib budoucí blaženosti jim připadá jako utopie,
která lidi odvrací od jejich vlastních povinností, jež mají v jejich
očích výlučně pozemskou povahu. Kladou si také otázky: Od čeho
vlastně mají lidé potřebu být spaseni? Komu by mělo být nezbytné
platit cenu spásy? Bouří se proti tomu, že Bůh by mohl vyžadovat
krev nevinného člověka jako cenu za naši spásu, protože jim připadá, že v takovémto pojetí spásy je přítomen určitý aspekt sadismu. Tito lidé argumentují proti tomu, co se nazývá „zástupné dostiučinění“, tedy zadostiučinění skrze prostředníka, a dodávají, že
něco takového je mravně nemožné. Každé svědomí je autonomní,
a proto není možné, aby toto svědomí mohlo být osvobozeno někým jiným. Konečně je třeba zmínit ty naše současníky, kteří si
stěžují, že v životě církve a věřících neshledávají živoucí výraz
tajemství osvobození, které se hlásá.
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3.3. Trvalý význam christologické víry co do jejího zaměření
a co do jejího obsahu
(660) 5. Navzdory všem těmto obtížím si christologická
nauka církve a zejména dogma definované na Chalkedonském
koncilu uchovávají definitivní povahu. Je jistě dovolené a možná
i vhodné usilovat o prohlubování této nauky, nelze však považovat
za dovolené její odmítání. Na historické rovině je třeba hodnotit
jako nepravdivé tvrzení, podle něhož by otcové shromáždění na
Chalkedonském koncilu měli podřídit křesťanské dogma helénistickém konceptům. Aktuální obtíže, které jsme připomněli výše,
dokládají, že někteří naši současníci vykazují hluboké neznalosti
ohledně autentického významu christologického dogmatu. Tito
lidé nemají v některých případech dokonce ani správné pochopení
pravdy o Bohu, který stvořil svět viditelný i neviditelný.
(661) Pokud se má dospět k víře v Krista a ve spásu, již on
přináší, je nezbytné připustit, že živý Bůh je láska a že z lásky
všechno stvořil. Tento živý Bůh, Otec, Syn a Duch svatý, stvořil
člověka ke svému obrazu již na počátku časů. Obdařil ho důstojností osoby, která je vybavena rozumem, a učinil z něho střed kosmu. Když nastala plnost časů, trojiční Bůh naplnil své dílo v Ježíši
Kristu. Jeho ustanovil jako prostředníka smíření a smlouvy, které
nabízí celému světu, všem lidem ve všech dobách. Ježíš Kristus
je úplný člověk. On žije naprosto z Boha Otce a pro Boha Otce.
Zároveň Ježíš Kristus žije doopravdy s lidmi a pro jejich spásu,
tedy proto, aby tito lidé mohli dosáhnout svého pravého naplnění.
On je tudíž příkladem a svátostí nového lidství.
(662) Kristův život nám nabízí nové pochopení Boha a také
člověka. Jakožto „Bůh křesťanů“ je nový a specifický, a proto také
„křesťanský člověk“ je nový a originální v poměru ke všem ostatním koncepcím člověka. „Kondescendence“ Boha10 a, nakolik je
to přiléhavý termín, také jeho „pokora“ ho činí solidárním s lidmi
právě prostřednictvím vtělení, což je dílo lásky. Právě tímto způsobem Bůh umožňuje nového člověka, jenž nachází svou slávu ve
službě, a nikoli v dominaci.
10

Srov. Tit 3, 4.
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(663) Kristova existence je pro lidi (pro-existentia). Kvůli
nim na sebe bere formu služebníka,11 pro ně umírá a vstává z mrtvých k pravému životu.12 Tento Kristův život zaměřený k druhým
nám dovoluje chápat, že pravá autonomie člověka nespočívá ani
v nadřazenosti, ani ve stavění se proti někomu. V duchu nadřazenosti (supra-existentia) se člověk snaží prodrat dopředu a ovládat
druhé. Když se staví proti druhým (contra-existentia), člověk jedná s ostatními nespravedlivě a chce jimi manipulovat.
V první řadě platí, že pojetí lidského života vyplývající
z Kristova života nemůže na člověka neklást neslýchané nároky.
Z uvedeného důvodu vyžaduje obrácení celého člověka nikoli
pouze na počátku, nýbrž v celém průběhu života, spolu s vytrvalosti až do samého konce. Takovéto obrácení se může rodit pouze
ze svobody, která je formována láskou.
3.4. Nezbytnost aktualizace christologické nauky a hlásání
(664) 6. V průběhu dějin a v rozličnosti kultur je třeba pod
vedením Ducha svatého ve vědomí a hlásání církve neustále aktualizovat učení Chalkedonského koncilu a III. konstantinopolského
koncilu. Tato nutná aktualizace je vážným úkolem nejenom pro
teology, ale stojí jako výzva rovněž před apoštolskou starostlivostí
pastýřů a věřících.
(665) 6.1. Úkolem teologů je především to, aby vytvářeli syntézu, v níž budou obsaženy všechny tvářnosti a hodnoty Kristova
tajemství. Při tomto snažení teologové musejí využívat autentické
přínosy biblické exegeze a bádání v oblasti dějin spásy. Teologové
by měli brát v potaz také to, jak různá náboženství vykazují tíhnutí
ke spáse, i na obecné rovině to, jak lidé usilují o dosažení autentického osvobození. Teologové budou věnovat náležitou pozornost
vůči učení svatých a církevních učitelů.
Právě nastíněná syntéza musí nevyhnutelně vést k tomu, že
chalkedonská formulace bude obohacována o výraznější soterio11
12

Srov. Flp 2, 7.
Srov. Řím 4, 24.
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logické akcenty, takže se bude klást plný důraz na výraz: Kristus
zemřel za nás.
Teologové budou věnovat pozornost také problémům, na něž
se trvale naráží. Jedná se o otázky: Ježíšova vědomí ohledně sebe
samého a jeho poznání; o způsob, jak pojímat absolutní a univerzální charakter vykoupení, jež Kristus uskutečnil jednou provždy
a pro všechny.
(666) 6.2. Nyní se budeme věnovat celku církve, která je
mesiášským Božím lidem. Na této církvi leží úkol uvádět všechny
lidi a národy do Kristova tajemství. Toto Kristovo tajemství je bezesporu stejné pro všechny, nicméně má být předkládáno takovým
způsobem, aby ho každý mohl přijmout a slavit ve svém vlastním
životě a ve své kultuře. Daná věc je tím naléhavější, čím zřejměji
si dnešní církev stále více uvědomuje originalitu a hodnotu rozličných kultur. V nich totiž národy vyjadřují vlastní pojetí smyslu
života pomocí symbolů, gest, pojmů, specifických terminologií.
To má pochopitelně celou řadu důsledků. Tajemství bylo zjeveno
svatým lidem, které vyvolil Bůh, křesťané přijímali toto tajemství
s vírou, vyznávali ho a slavili ho. Jedná se o neopakovatelnou
historickou skutečnost. Toto tajemství se však z určitého hlediska
otvírá novým výrazovým prostředkům, které je třeba hledat. Právě
tak tedy v každém národě a v každé epoše učedníci budou projevovat víru Kristu Pánu a budou do něho začleněni.
Tajemné tělo Kristovo je utvářeno velkou rozličností údů.
Kristus jim všem dává tentýž pokoj v jednotě, aniž by přitom byla
opomíjena hodnota jejich specifických charakteristik. Duch „udržuje vše v jednotě a zná každé slovo.“13 Právě od tohoto Ducha
pochází všechno bohatství a charismata všech národů i jednotlivců. To vše pak obohacuje univerzální rodinu Boží, protože jedním
hlasem a jedním srdcem, ale zároveň ve svých rozličných jazycích
Boží synové vzývají nebeského Boha Otce skrze Ježíše Krista.

13

Introit dávné římské liturgie o slavnosti Seslání Ducha svatého. Srov. Mdr 1.
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4. Christologie a soteriologie
4.1. „Pro naši spásu“
(667) 1. Bůh „neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za
všecky jej vydal.“14 Náš Pán se stal člověkem „pro nás a pro naši
spásu.“ Bůh tolik miloval svět, že dal svého jediného Syna, „aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“15 Z uvedeného důvodu platí, že osoba Ježíše Krista nesmí být oddělována
od jeho vykupitelského díla. Dobrodiní spásy se nesmějí oddělovat od božství Ježíše Krista. Jedině Boží Syn může uskutečnit
autentické vykoupení z hříchu světa, z věčné smrti a z otroctví zákona ve shodě s Otcovou vůlí a ve spolupůsobení Ducha svatého.
Některé teologické spekulace nedokázaly dostatečně dostát
této niterné vazbě mezi christologií a soteriologií. I dnes je stále
nezbytné usilovat o to, aby se lépe vyjadřovalo vzájemné propojení těchto dvou aspektů události spásy, která je sama v sobě
jediná.
(668) Na tomto místě chceme věnovat pozornost pouze dvěma problémům, z nichž ten první má historickou povahu, protože
se budeme pohybovat na rovině Ježíšovy pozemské existence.
Ústřední otázkou je to, co si Ježíš sám myslel o své vlastní smrti.
Právě proto, aby odpověď měla skutečně náležitou hodnotu, je
nutno celý problém nahlížet na rovině historického bádání spolu
se všemi jejími kritickými nároky.16 To vše musí být zcela pochopitelně doplněno paschálním pojetím spásy.17 Znovu je třeba
připomenout, že MTK nemíní ani předložit, ani vysvětlovat kompletní christologii. Komise nechává stranou zejména problematiku
lidského vědomí Ježíše Krista. Jejím záměrem je pouze vyjádřit
základ Kristova tajemství na základě jak pozemského Ježíšova
života, tak jeho vzkříšení.

14
15
16
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Srov. Řím 8, 32.
Srov. Jan 3, 16.
Srov. níže 4.2.
Srov. níže 4.3.
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Druhé zkoumání se bude odehrávat na odlišné rovině.18
V tomto oddílu uvidíme, jak je soteriologicky naukově bohatá
rozmanitost novozákonní terminologie, která se týká vykupitelského díla. Pokusíme se o systematizaci toho všeho a o vystižení
pravého teologického smyslu zmíněných údajů. Je samozřejmé,
že uvedené zkoumání bude neustále konfrontováno s texty Písma
svatého.
4.2. V průběhu své pozemské existence byl Ježíš zaměřen ke spáse lidí
(669) 4.2.1. Ježíš měl dokonalé vědomí, které se projevuje
v jeho slovech, skutcích, v jeho existenci i v jeho osobě, že Království a Boží vláda jsou zároveň přítomnou skutečností i skutečností očekávanou, která přichází.19 V tomto smyslu se také představoval jako eschatologický Spasitel, vysvětloval své poslání
přímo, byť implicitním způsobem. On přinášel eschatologickou
spásu, neboť přicházel po posledním proroku, jímž byl Jan Křtitel.
Ježíš zpřítomňoval Boha a jeho Království. Přiváděl k naplnění
dobu příslibů.20
(670) 4.2.2. Pokud by utrpení pro Ježíše bylo krachem,
ztroskotáním, pokud by podlehnul beznaději ve vztahu k Bohu
a rezignoval na své poslání, jeho smrt by rozhodně nemohla být
chápána jako definitivní úkon v ekonomii spásy ani v jeho době,
ani dnes. Smrt podstoupená čistě pasivním způsobem by nemohla
být „christologickou“ událostí spásy. Tato smrt musela být chtěným důsledkem poslušnosti a lásky Ježíše, jenž sám sebe přinášel
v oběť. Tato smrt musela být přijata komplexním úkonem, v němž
se prolíná aktivita a pasivita.21 Ježíšův mravní životní ideál obecně
a jeho způsob jednání dokládají, že byl zaměřen ke své smrti a že
byl odhodlán ji přijmout. Tímto způsobem on sám praktikoval
požadavky, jež předkládal svým učedníkům.22
18
19
20
21
22

Srov. níže 4.4.
Srov. Lk 10, 23nn.; 11, 20.
Srov. Lk 16, 16; Mk 1, 15a.
Srov. Gal 1, 4; 2, 20.
Srov. Lk 14, 27; Mk 8, 34–35; Mt 10, 28.29.31.
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(671) 4.2.3. Tím, že umírá, Ježíš vyjadřuje svůj úmysl sloužit a dát svůj život,23 což je důsledek a pokračování toho, jak se
choval po celý svůj život.24 Jak služba, tak dar života, vyplývají ze
základního postoje, který směřoval k životu a smrti pro Boha a pro
lidi. To někteří autoři nazývali existencí pro ostatní čili proexistencí. Kvůli takovémuto způsobu smýšlení byl Ježíš zaměřen v síle
své vlastní „esence“ k tomu, aby byl eschatologickým Spasitelem,
jenž zajišťuje „naši“ spásu,25 tedy spásu „Izraele“26 i spásu pohanů.27 Tato spása je pro mnohé,28 pro všechny lidi,29 pro svět.30
(672) 4.2.4. Jak je třeba chápat tuto základní dispozici existovat pro druhé, tedy obětovat se a darovat se bezvýhradně až po
podstoupení vlastní smrti, jak je to patrné na Ježíšovi v průběhu
jeho pozemského života? Jedná se esenciálně o zcela jasnou
otevřenost nechat se vést Boží vůlí. Průběh prožívaných událostí
zcela evidentně činil toto základní zaměření stále konkrétnějším
a živějším. Ježíš proto v důvěře a naději, jakožto eschatologický
prostředník spásy a jako herold Božího království, očekával Boží
vládu, která se nastolí definitivním způsobem.31
I když byl bezvýhradně otevřen Otcově vůli, před Ježíšem
mohly vyvstávat určité otazníky: Dopřeje Otec plný úspěch hlásání Království? Bude Izrael schopen přilnout k eschatologické spáse? Bude Ježíš muset přijmout křest smrti32 a pít kalich utrpení?33
Rozhodne Otec ustanovit své Království, jestliže se Ježíš setká
s neúspěchem, bude muset podstoupit smrt, ba co víc, krutou mučednickou smrt? Bude Otec nakonec chtít učinit působivým pro
spásu to, co Ježíš vytrpí, když „položí život za druhé“?
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Srov. Mk 10, 45.
Srov. Lk 22, 27.
Srov. 1 Kor 15, 3; Lk 22, 19–20b.
Srov. Jan 11, 30.
Srov. Jan 11, 51nn.
Srov. Mk 14, 24; 10, 45.
Srov. 2 Kor 5, 14nn.; 1 Tim 2, 6.
Srov. Jan 6, 51c.
Srov. Mk 14, 25 par.
Srov. Mk 10, 38nn.; Lk 12, 50.
Srov. Mk 14, 36.
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Ježíš nacházel pozitivní odpovědi ve svém vědomí, že je
eschatologickým prostředníkem spásy a zpřítomňovatelem Božího království. Mohl proto očekávat s naprostou důvěrou řešení
problémů, které se před ním objevovaly. O této Ježíšově důvěře
můžeme hovořit a také ji můžeme chápat na základě toho, co on
sám řekl a učinil v průběhu poslední večeře.34 Ježíš je sice odhodlán jít v ústrety smrti, zároveň ale očekává a ohlašuje své vzkříšení
a povýšení,35 a tak opětně stvrzuje zaslíbení a přítomnost eschatologické spásy.
(673) 4.2.5. Jak Ježíš chápal a vyjadřoval svůj základní postoj
„existence pro druhé,“ svou odhodlanost sloužit v oddanosti, která
charakterizovala jeho jednání i jeho umírání? Nebylo nezbytné,
aby se to odehrávalo na základě těch mentálních kategorií a schémat, které pocházely z tradice obětního kultu Izraele. V takovém
případě by se jednalo o jakousi personalizovanou interiorizaci
„zástupné a výkupné smrti mučedníka za druhé,“ anebo specificky
„Služebníka Hospodinova.“36
Ve skutečnosti Ježíš mohl chápat a prožívat37 tyto záležitosti
tak, že jim sám dával hlubší význam a že je proměňoval. V jeho
duši by se tedy nacházel určitý výraz „dispozice existovat pro
druhé.“ Každopádně platí, že Ježíšovo zaměření ke spáse lidí rozhodně nelze vnímat jako něco mnohoznačného nebo nejasného.
Toto zaměření by nemělo smysl, pokud by nezahrnovalo osobní
vědomí ohledně vlastní identity a příslušné poznání spolu s jasnou
odhodlaností subjektu, jenž se daruje.38
4.3. Eschatologický Vykupitel
(674) 4.3.1. Bůh Ježíše vzkřísil a povýšil. Tímto způsobem
potvrdil, že on je Spasitelem věřících, a to jednou provždy a definitivním způsobem. Takto jej stvrdil jako „Pána a Krista,“39 jako
34
35
36
37
38
39

Srov. Lk 22, 19 par.
Srov. Mk 14, 25.
Srov. Iz 53.
Srov. níže 4.3.4.
Srov. níže 4.3.3.
Srov. Sk 2, 36.
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Syna člověka, jenž přichází coby soudce světa.40 Bůh zjevil Ježíše
jako toho, kdo „byl uveden do moci Božího Syna“.41 Věřící nalezli
v Ježíšově vzkříšení a povýšení nové světlo, které jim dovolovalo
porozumět tomu, že prostřednictvím Ježíšovy smrti na kříži se
uskutečnila spása. Před Velikonocemi tyto pravdy ještě nemohly
být vyjádřeny takovýmto způsobem a naprosto jasnými slovy.
(675) 4.3.2. Z toho, co bylo řečeno, si zasluhují obzvláštní
pozornosti dva aspekty.
a) Ježíš měl vědomí, že je definitivním Spasitelem posledních dob,42 který zvěstoval a zpřítomňoval Boží království.43
b) Ježíšovo vzkříšení a povýšení44 zjevilo, že Ježíšova smrt je
konstitutivním prvkem spásy na základě Božího království a Boží
moci.45 V 1 Kor 11, 24 je Ježíšova smrt prezentována jako konstitutivní prvek nové smlouvy, která se právě uskutečňuje definitivním a eschatologickým způsobem.
Tyto dva prvky dovolují vyslovit závěr: Ježíšova smrt je
účinná pro spásu.
(676) 4.3.3. Vypovídá-li se v úzkém slova smyslu a čistě na
pojmové rovině, pak není právě snadné kvalifikovat toto Boží
jednání, které neodvolatelně vede ke spáse prostřednictvím života
a smrti eschatologického Spasitele a prostřednictvím jeho vzkříšení, jež ho ustanovuje Spasitelem definitivním a nezvratným
způsobem, jako „zástupné odčinění.“
Uvedeným způsobem je ale možno zmíněné záležitosti hodnotit, když se Ježíšovo jednání a jeho smrt vnímají v souvislosti
s jeho základní existenciální dispozicí, která zahrnuje také určité
osobní poznání46 a chtění se zplnomocněním snést „prokletí“47
a hřích lidského rodu.48
40
41
42
43
44
45
46
47
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Srov. Mk 14, 62.
Srov. Řím 1, 4.
Srov. výše 4.2.1.
Srov. výše 4.2.2 a 4.2.3.
Srov. výše 4.3.1.
Srov. Lk 22, 20 par.
Srov. výše 4.2.5.
Srov. Gal 3, 13.
Srov. Jan 1, 29; 2 Kor 5, 21.
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(677) 4.3.4. Jestliže Ježíš mohl realizovat na základě daru
milosti účinky takovéhoto zástupného dostiučinění, pak jedině
proto, že sám přijal to „být darován Otcem“ a že on sám se daroval
Otci, jenž ho přijal ve vzkříšení. Jedná se o službu „existování pro
druhé“ ve smrti Syna,49 jemuž přísluší preexistence.
Z uvedeného důvodu platí, že když se tímto způsobem nahlíží tajemství spásy a když se hovoří o „zástupném dostiučinění,“ je
třeba mít na paměti dvojí analogii.
Dobrovolné „sebedarování“ mučedníka, zejména Služebníka
Hospodinova,50 se naprosto odlišuje od zabití zvířat, což jsou jen
„předobrazy a stíny“51 tohoto dění.
Je třeba položit ještě více důraz na „sebedarování“ věčného
Syna a ještě jasněji podtrhnout analogičnost obou zmíněných situací. Věčný Syn totiž „přichází na svět,“52 aby splnil Boží vůli.
„Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí
Ducha, který nepomíjí.“53 (Toto sebedarování se oprávněně popisuje jako oběť například na Tridentském koncilu.54 V takovém případě je ale třeba navrátit výrazu „oběť“ jeho původní význam).
(678) 4.3.5. Ježíšova smrt byla „zástupným dostiučiněním“
s definitivní účinností, poněvadž Otcův úkon, jímž daruje a vydává vlastního Syna,55 bylo příkladně a skutečně přijato Synem, jenž
daruje sebe samého, když se vydává v dokonalé lásce.56
To, co se tradičně popisovalo jako „zástupné dostiučinění,“
musí být chápáno, nově formulováno a vyzdvihováno jako „trinitární událost.“

Srov. Gal 1, 4; Gal 2, 20. Pozn. překladatele: Autoři hovoří o smrti „del Figlio
preesistente“, jenomže Syn nezemřel na kříži jakožto preexistující, ale jako
vtělený, jemuž přísluší preexistence. Biblické texty v odkazu navíc nehovoří
o preexistujícím Synovi, ale o vtěleném Kristu.
50
Srov. Iz 53.
51
Srov. Žid 10, 1.
52
Srov. Žid 10, 5.7.
53
Žid 9, 14.
54
Srov. DH, č. 1753.
55
Srov. Řím 4, 25; 8, 32; Jan 3, 16; 1 Jan 4, 9.
56
Srov. rovněž Ef 5, 2.25; 1 Tim 2, 6; Tit 2, 14.
49
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4.4. Jednota a pluralita soteriologické reflexe v církvi
(679) 4.4.1. (4)57 Původ a jádro celé soteriologie se nachází
již v prvotní církvi, a to ještě před Pavlem. Tato soteriologie se
zakládá na slovech samotného Ježíše a na vědomí, jež měl on sám
o sobě. On věděl, že umírá za nás, za naše hříchy. Právě v tomto
postoji prožíval celou svou pozemskou existenci, trpěl a vstal
z mrtvých.
Lze učinit výčet pěti zásadních prvků: 1) Kristus daruje sám
sebe. 2) V tajemství spásy se staví na naše místo. 3) Osvobozuje
nás od „nadcházejícího hněvu“ a od každé zlé mocnosti. 4) Tím
vším Ježíš naplňuje Otcovu spasitelskou vůli. 5) Tímto způsobem
nás chce uvést do trojičního života prostřednictvím účasti na milosti Ducha svatého.
Úkolem teologie v následujících letech bylo, aby dokázala
sladit právě uvedené aspekty.
Tomáš Akvinský ze své strany podtrhuje pět modalit působnosti vykupitelského díla: zásluhu, dostiučinění, vykoupení, oběť,
účinnou příčinu. Není sporu o tom, že by bylo možno přidat k tomu další modality.
V novozákonních spisech podobně jako v dalších epochách
dějin teologie docházelo k tomu, že některé aspekty soteriologie
byly podtrhovány více nežli jiné. Nicméně platí, že všechny tyto
aspekty je nutno pojímat jako různé přístupy k velikonočnímu tajemství a – nakolik je to možné – začleňovat je do syntetizujících
popisů.
(680) 4.4.2. (5) V době církevních Otců na Východě i na
Západě se setkáváme s tím, že dominantním motivem soteriologického myšlení je idea „směny.“ Při vtělení a Kristově utrpení
dochází k celkové směně mezi Boží přirozeností a lidskou přirozeností. Přesněji řečeno, situace hříšnosti je směněna za situaci
Božího synovství.
Pozn. překladatele: Číslování odstavců mění logiku, protože v oddílech
4.1. – 4.2. – 4.3. byly číslovány odstavce uvnitř oddílu od jedné, nyní se objevuje číslo „4“. Jedná se redakční nedůslednost, proto pokračujeme v číslování jako
v předešlých oddílech a v závorce pro informaci uvádíme číslo „4“.
57
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Otcové však ideu směny odstínili a vymezili, neboť si jasně
uvědomovali výlučnou Kristovu důstojnost. Kristus na sebe vzal
charakteristiky hříšné přirozenosti (pathé) pouze vnějším způsobem (schetikós). On sám se nestal „hříchem“58 jinak nežli v tom
smyslu, že se stal „obětním darem za hřích.“
(681) 4.4.3. (6) Svatý Anselm předložil jinou teorii, která převládla až do nedávné doby. Vykupitel nenahrazuje hříšníka v úzkém slova smyslu, nýbrž naplňuje jedinečný úkon, který v Božích
očích představuje náhradu dluhu vzniklého lidskými proviněními.
Vykupitel přijímá smrt, jíž nebyl podřízen. Tento jeho úkon má
nekonečnou hodnotu právě díky hypostatické unii.
Zmíněný Synův úkon představuje uskutečnění spásného
plánu celé Nejsvětější Trojice. V tomto satisfakčním modelu formulace „zemřel pro nás“ znamená především to, že Kristus přijal
svou smrt „v náš prospěch“, a nikoli „místo nás.“
Svatý Tomáš Akvinský uchoval podstatu této prezentace tajemství spásy a přidal k tomu prvky pocházející z teologie církevních Otců. Tento církevní učitel podtrhuje skutečnost, že Kristus
je hlavou církve a že milost, kterou má, se přenáší na všechny údy
církve díky organické jednotě mystického těla.
(682) 4.4.4. (7) Někteří současní autoři se snaží obnovit ideu
„směny“ (commercium), na niž svatý Anselm ve své teologii nekladl důraz. Zmínění teologové razí dvě myšlenkové linie.
a) Jedni kladou důraz na pojem solidarity, kterou lze ovšem
chápat mnoha způsoby. Podle striktnějšího mínění solidarita tkví
v tom, že trpící Kristus na sebe bere sobě vlastním způsobem
zkušenost odloučenosti od Boha, kterou prožívají hříšníci. Méně
striktní pojetí spočívá v tom, že příslušní teologové hovoří pouze
o Synově rozhodnutí zjevit jak svým životem, tak svou smrtí bezpodmínečné odpuštění ze strany nebeského Otce.
b) Pomocí pojmu „substituce“ se podtrhuje skutečnost, že
Kristus na sebe doopravdy bere situaci hříšníků. Nejde o to, že by
Otec trestal nebo zavrhnul Krista místo nás. Takovouto teorii mylně předložili mnozí autoři, především pak představitelé reformace.
58

Srov. 2 Kor 5, 21.
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Jiní teologové takovouto koncepci odmítají a podtrhují výlučně to,
že Kristus podstoupil „zlořečení dané zákonem,“59 tedy odpor, který Bůh pociťuje vůči hříchu. Kristus na sebe vzal břemeno hříchů
lidstva, které byly předmětem Božího hněvu. Rovněž toto však
představuje určitý výraz „žárlivé“ lásky Boha vůči lidu, s nímž
uzavřel svou smlouvu, když se tento lid od něho vzdaluje.
(683) 4.4.5. (8) Vysvětlení vykoupení prostřednictvím substituce lze ospravedlnit na exegetické i dogmatické rovině. V protikladu k tomu, co tvrdili někteří autoři, toto vysvětlení v sobě
neobsahuje žádnou vnitřní kontradikci.
Svoboda stvořených bytostí není absolutně autonomní záležitostí. Tato svoboda potřebuje vždy určitou pomoc ze strany
Boží. Když se tato svoboda vzdálila od Boha, není možné, aby se
k němu vrátila svými vlastními silami. Ostatně platí, že člověk byl
stvořen proto, aby byl začleněn do Krista a do života Nejsvětější
Trojice. Ať už se člověk jakkoli vzdálí od Boha, je to vždy něco
méně hlubokého nežli to, jak se Syn vzdaluje od Otce při svém
kenotickém60 sebezmaření a jak prožívá bídu „opuštěnosti“.61
To je vlastní tvářnost ekonomie vykoupení, které se odehrává
na základě rozlišenosti osob Nejsvětější Trojice, které jsou však
na druhé straně dokonale sjednoceny v identitě téže přirozenosti
a téže nekonečné lásky.
(684) 4.4.6. (9) Objektivní odčinění hříchu i účast na Božím
životě prostřednictvím milosti jsou dva neodlučitelné aspekty díla
spásy, které proto nelze nahlížet odděleně. Je nesporné, že při
omilostnění vstupuje nevyhnutelně do hry autenticky znovunabytá svoboda člověka. Celá tradice církve zakládající se na Písmu
svatém učí, že adekvátní vysvětlování díla spásy vyžaduje, aby se
to vše propojovalo se dvěma tajemstvími. Na jedné straně je Ježíš
doopravdy Bohem. Na druhé straně je zcela solidární s námi, neboť na sebe vzal lidskou přirozenost v její úplnosti.
(685) 4.4.7. (10) V celku vykoupení se nesmí opomíjet
„zvláštní spolupráce“ Panny Marie na Kristově oběti. Její souhlas
59
60
61

Srov. Gal 3, 13.
Srov, Flp 2, 7.
Srov. Mt 27, 46.
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s tímto děním má trvalý charakter, a to již od jejího prvního „ano“
v okamžiku vtělení. Tento souhlas představuje nejvyšší dokonalost víry ve věčnou smlouvu, jak to dobře vysvětluje Lumen
gentium.62
Nemělo by se rovněž opomíjet vnitřní propojení mezi křížem
a eucharistií. Jedná se o dvě vzájemně se doplňující tvářnosti jediné události spásy. Na jedné straně Kristus přijímá ve svém těle
lidský hřích. Na druhé straně daruje své tělo lidem. Eucharistické
slavení nevyhnutelně propojuje Kristovu oběť a obětní dar, který
ze sebe činí církev. Církev je tak včleněna do věčného sebedarování Syna Otci, to vše je pak přiváděno ke své dokonalosti v Duchu
svatém.

62

Srov. LG, čl. 61.
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5. Rozměry christologie, které je třeba obnovit
(686) 1. Biblická christologie i klasická christologie obsahuje velmi důležité prvky, jimž se dnes z různých důvodů nevěnuje
taková pozornost, jakou by si tyto prvky zasluhovaly. Na tomto
místě si přejeme podtrhnout důležitost dvou takových aspektů, a to
v jistém slova smyslu na způsob přídavku. První se týká pneumatologického rozměru a druhý kosmického rozměru christologie.
Učiníme tak velmi stručnou formou, neboť pro systematický
výklad by se těžko hledalo místo v rámci závěrů předkládaných
v dokumentu tohoto druhu.
V otázce pneumatologického rozměru christologie se omezíme na biblickou oblast, protože právě zde se zcela zřetelně otvírá
cesta k dalšímu bádání a zároveň se nám nabízí velké bohatství
tohoto tématu.
Kristův kosmický vliv představuje poslední rozměr christologie. Nejde přitom pouze o Kristův vliv na všechny tvory „v nebi,
na zemi a v podsvětí,“63 ale o panování, jež Kristus vykonává nad
kosmem a nad univerzálními dějinami.
5.1. Pomazání Krista prostřednictvím Ducha svatého
(687) 2. Duch svatý nepřetržitě spolupracoval na vykupitelském díle Kristově. On zahalil Pannu Marii svým stínem, a proto
dítě, které se z ní narodilo, je svaté a nazývá se Synem Božím.64
Ježíš při křtu v Jordánu65 přijal „pomazání“, aby naplnil své mesiášské poslání,66 zatímco hlas z nebe ho prohlašoval za Syna,
v němž našel Otec zalíbení.67 Od tohoto okamžiku byl Kristus speciálním způsobem „veden Duchem svatým,“68 aby započal a přivedl k dovršení své poslání „Služebníka,“ a tak vyháněl démony
63
64
65
66
67
68

Srov. Flp 2, 10.
Srov. Lk 1, 35.
Srov. Lk 3, 22.
Srov. Sk 10, 38; Lk 4, 18.
Srov. Mk 1, 10 par.
Srov. Lk 4, 1.
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prstem Božím,69 zvěstoval, že „Boží království je nablízku“70 a že
musí být přivedeno k naplnění Duchem svatým. Kristus kráčel se
synovskou oddaností cestou Služebníka, byl poslušný vůči svému
Otci až k smrti, kterou přijal svobodně „v moci Ducha svatého“.71
Konečně Bůh Otec Ježíše vzkřísil a naplnil jeho lidství svým Duchem. Tímto způsobem toto lidství přijalo formu lidství oslaveného Božího Syna72 poté, co mělo tvářnost služebníka. Toto lidství
přijalo rovněž moc darovat Ducha svatého všem lidem.73 Tak
nový, eschatologický Adam může být definován jako „oživující
Duch“.74 Pročež naprosto reálně platí, že mystické tělo Kristovo je
navždy oduševňováno Kristovým Duchem.
5.2. Kristův primát nad kosmem
(688) 3.1. V pavlovských listech se setkáváme s tím, že
vzkříšený Kristus je často nazýván tím, jemuž Otec položil
všechno k nohám. Zmíněná Kristova charakteristika se v různých
podobách nachází v 1 Kor 15, 27; Ef 1, 22; Žid 2, 8. V obdobných
formách se s ní setkáme v Ef 3, 10; Kol 1, 18; Flp 3, 21.
(689) 3.2. Ať už je původ tohoto způsobu vyjadřování jakýkoli (není vyloučeno, že se jedná o Gn 1, 26 a Žl 8, 7), vztahuje se
v první řadě ke Kristovou oslavenému lidství, a nikoli pouze k jeho božství. Vtělenému Synovi totiž přísluší, aby měl pod nohama
všechno, neboť to byl pouze on, kdo rozdrtil moc hříchu a smrti
uvrhovat lidi do otroctví. Když Kristus opanoval svým vzkříšením porušitelnost příslušející prvnímu Adamovi a ve svém těle se
stal zcela jedinečným způsobem „duchovním tělem“, ustavil tak
Království neporušitelnosti, a proto je také „druhým a posledním

69
70
71
72
73
74

Srov. Lk 22, 20.
Srov. Mk 1, 15.
Srov. Římský misál; Žid 2, 14.
Srov. Řím 1, 3–4; Sk 13, 32–33.
Srov. Sk 2, 22nn.
Srov. 1 Kor 15, 45; 2 Kor 3, 17.
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Adamem,“75 jemuž je všechno podřízeno76 a který si může podrobit všechno.77
(690) 3.3. Skutečnost, že Kristus zrušil moc smrti, implikuje
nejen pro lidi, ale také pro svět jednu jedinou obnovu, která se
na konci časů projeví zřetelně svými účinky. Matouš v dané souvislosti hovoří o „novém stvoření“ (palingenesim),78 Pavel v této
skutečnosti odhaluje očekávání celého stvoření79 a kniha Zjevení80
používá starozákonní terminologii81 a hovoří o „novém nebi a nové zemi“.
(691) 3.4. Příliš restriktivní antropologie, která pohrdá esenciálním aspektem lidství, jímž je poměr člověka ke světu, nebo
tento poměr alespoň přechází, může vést k tomu, že se dostatečně
nedoceňuje hodnota tvrzení Nového zákona ohledně Kristovy
vlády nad kosmem. Tvrzení tohoto druhu však má pro naši dobu
velký význam. Zdá se totiž, že v dřívějších dobách svět a jeho vliv
na lidskou existenci a problémy, které tento svět představuje pro
lidskou existenci, nebyly nikdy vnímány tak jasně, jak je tomu
kvůli vlivu rozvoji přírodních věd právě dnes.
(692) 3.5. Hlavní námitka, která se staví do protikladu k tomuto kosmickému rozměru Kristova primátu v jeho vzkříšení
a v jeho parusii, velmi často závisí na určitém pojímání christologie. Jestliže totiž nikdy nesmíme směšovat Kristovo lidství
s jeho božstvím, pak rovněž tak není dovoleno oddělovat jedno
od druhého. Když je Kristovo lidství představováno jako pohlcené božstvím, anebo když je od něho oddělováno, pak v obou
zmíněných případech dochází k tomu, že primát nad kosmem, jejž
Syn Boží přijímá ve svém oslaveném lidství, je v obou případech
stejným způsobem zneuznáván. Každopádně dochází k tomu, že
se připisuje pouze Kristovu božství to, co podle výše zmíněných
novozákonních textů nyní evidentně přísluší jeho lidství, neboť
Srov. 1 Kor 15, 46–49.
Srov. 1 Kor 15, 27.
77
Srov. Flp 3, 21.
78
Srov. Mt 19, 28.
79
Srov. Řím 8, 19.
80
Srov. Zj 21, 1.
81
Sov. Iz 65, 17; 66, 22.
75
76
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se jedná o lidství Ježíše Krista, jenž je ustanoven Pánem a který
jakožto takový dostává jméno, které je nad každé jiné jméno.82
(693) 3.6. Jelikož tento Kristův kosmický primát náleží
tomu, jenž je prvorozený z velkého množství bratří,83 pak se tentýž primát musí stávat také naším primátem v Něm. Již nyní totiž
existuje něco z této duchovní „totožnosti,“ kterou nám Kristus
daruje.84 Ačkoli tato skutečnost se naplno projeví až při parusii,
přesto počínajíc již tímto životem nám dává reálnou moc k tomu,
abychom byli svobodní vzhledem k mocnostem tohoto světa,85
a tak můžeme milovat Krista v proměnlivých situacích tohoto
světa, a to včetně situace naší smrti.86
(694) 3.7. Tento Kristův primát nad kosmem však nesmí
v našich očích zastiňovat primát jiného druhu, který Kristus uplatňuje a který se musí projevovat v dějinách a v lidské společnosti
prostřednictvím spravedlnosti, která je nezbytným znakem hlásání Božího království. Tato Kristova vláda nad lidskými dějinami
nemůže dosáhnout svého naplnění jinak nežli v rámci jeho vlády,
kterou vykonává nad kosmickým světem jako takovým. Dějiny
jsou totiž fakticky zatíženy břemenem světa a smrti, neboť skvělý
Kristův primát se až do chvíle jeho posledního příchodu nemůže
naplno a bez omezení projevovat ve prospěch celého lidského
rodu.

Srov. Flp 2, 9.
Srov. Řím 8, 29.
84
Srov. 1 Kor 3, 21–23.
85
Srov. Kol 2, 15.
86
Srov. Řím 8, 38–39; 1 Jan 3, 2; Řím 14, 8–9.
82
83
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K českému překladu dokumentu MTK
„O lidském rozvoji a křesťanské spáse“
Verze českého překladu, který zde předkládáme, představuje
podstatně přepracovanou a redakčně upravenou verzi staršího a ne
příliš zdařilého tlumočení, které bylo zveřejněno v exilovém periodiku Studie, 1981, 76–77, s. 430–444. Zásahů do textu a změn
je tolik, že naši edici lze považovat za nový překlad. Každopádně
není bez významu, že se jedná o jediný dokument MTK, který
naše exilová teologická scéna přeložila. Důvodem bylo zřejmě to,
že určité vyhraněné formy teologie osvobození byly velmi po chuti komunistickým režimům za železnou oponou, a proto bylo třeba
nejen věřícím poskytnout relativně stručnou a solidní informaci
o dané problematice.
Již v úvodu K. Lehmann jasně říká, že podnětem tohoto
druhu studia byly právě nově se objevující různé druhy teologie
osvobození. Zároveň jsme zpraveni o tom, že MTK se nebude vyslovovat k jednotlivým studiím, což je obvyklý postup, a zaměří
se na samotné jádro celého problému. Již sám titul jasně napovídá,
že téma elaborátu spadá jednak do oblasti křesťanské soteriologie,
a proto jej začleňujeme právě do tohoto tématického výboru dokumentů, jednak do oblasti, kterou bychom dnes definovali jako
sociální nauka a praxe církve. S danou problematikou jistě velmi
úzce souvisí poměr mezi eschatologickým rozměrem spásy a tím,
jak se má křesťan stavět k dějinám, což je rovněž klíčová otázka
teologie dějin.
Struktura dokumentu je velmi prostá, nejprve je nastolena
základní otázka a vymezeno pole zájmu. Následuje stručné nastínění toho, co k dané záležitosti nacházíme ve Starém a Novém
zákoně. V poslední části se setkáváme se systematickou reflexí.
Čtenář musí mít na paměti, že dokument vznikl řadu let před
pádem železné opony, a proto se v něm odráží tehdejší situace.
Proto se zde setkáváme s výroky o starém, novém a třetím světě.
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Následující pasáž se v mnoha ohledech vztahuje na situaci církve
v komunistických režimech:
„Církev má nezadatelné právo postavit se proti diktátorským
požadavkům státu, který chce sám a výlučně usměrňovat všechny
složky lidského života. V takových případech je ovšem pro církev
často nesnadné, nebo i nemožné veřejně vyjadřovat své názory.
Církev však výtečně činí zadost své povinnosti buď tím, že v duchu následování Krista neohroženě protestuje proti různým druhům zneužívání moci, anebo tím, že tiše trpí a přijímá mučednický
úděl. Opravdové křesťanské osvobození, vedoucí ke svobodě, nemůže však být úplně potlačeno ani v takových krajních situacích.
To je též naší nejvyšší posilou a útěchou, jakož i základním pilířem naší důvěry.“ (podle EV 6, č. 310).
MTK konstatuje, že právě odlišnost situace, v nichž se nacházejí křesťané různých národů, představovala značný problém
při samotném vypracovávání tohoto textu (srov. č. 311). Pamětníci
oněch dob jistě potvrdí, že pro věřící a duchovní v socialistickém
Československu bylo dost obtížné porozumět problémům věřících
ze Západu na jedné straně i problémům těch, kdo žili v rozvojovém světě. Daný problém má ovšem i diachronní polohu, takže
kupříkladu dnešní generace musí mít nevyhnutelně nesnáze s porozuměním tomu, co se odehrávalo v dobách komunismu.
Základní dilema lze definovat jako napětí mezi transcendencí a eschatologickým rozměrem křesťanské existence a spásy na
jedné straně a povinností stavět se pozitivně k reálným dějinám
a k sociálním i politickým těžkostem doby. Autoři odmítají jak
vyhraněný eschatologismus, který je určitou formou úniku z reálných dějin, tak vyhraněný inkarnacionismus, který zase riskuje
ztrátu transcedentního rozměru křesťanské existence, funkcionalizaci křesťanství, z něhož by se mohl stát pouze spolek za lepší
pobývání na této zemi. Lze tedy říci, že MTK zaujímá pozici, již
bychom mohli definovat jako eschatologický inkarnacionismus.
Neztratit ze zřetele vlastní zaměření křesťanské spásy a to, že Boží
království nikdy nemůže být pouze dílem lidí, protože je primárně
darem Božím sestupujícím shůry, a zároveň nezavírat oči před
projevy nespravedlnosti a útisku ve světě, to jsou dvě základní
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paradoxální charakteristiky naší existence v tomto světě. Nasazení
věřících v oblasti lidských práv a spravedlnosti je bezesporu jedním z rozhodujících znamení věrohodnosti církve tváří v tvář světu (srov. č. 308). Vertikální rozměr spásy, tedy spása podle Boha,
a horizontální rozměr spásy, tedy spása podle člověka, musejí jít
ruku v ruce, i když zcela pochopitelně ona vertikální linie musí
být rozhodující.
Aplikace tohoto paradoxu, který má bezesporu souvislost
s ideálem contemplativus in actione, v konkrétních situacích není
snadnou záležitostí a v mnoha ohledech je ponechána na svědomí
jednotlivých věřících. Zároveň je ale zcela evidentní, že církev
nesmí ze své péče vylučovat nikoho, tedy ani bohaté, ba ani samotné utiskovatele. Zároveň je zcela nepřípustné orientovat se na
základě teorie „třídního boje“, což je v zásadě ideologie nenávisti
a násilí (srov. č. 310). Právě to jsou také rizika radikálních forem
teologie osvobození, které riskují ztrátu transcendentního rozměru
spásy, což v posledním důsledku vede ke ztrátě toho nejzásadnějšího rozměru naší křesťanské i lidské svobody.
C. V. Pospíšil

47

O lidském rozvoji a křesťanské spáse
Úvod
1. Chudoba a nespravedlnost ve světě jako výchozí bod
teologického hnutí
2. Nový typ teologie a její obtíže
3. Aspekty biblické teologie
3.1. Starý zákon
3.2. Nový zákon
4. Systematické a teologické úvahy
4.1. Bůh jako osvoboditel a osvoboditelské působení
člověka
4.2. Definice konkrétního poměru mezi lidským rozvojem
a spásou, již působí Bůh
4.3. Poměr mezi lidským rozvojem a spásou v poslání
církve
Závěr

49

O lidském rozvoji a křesťanské spáse
(Concilium Vaticanum II)
19761
Úvod
(283) Otázka vztahu mezi povznesením člověka a křesťanskou spásou nabyla všude velké důležitosti. Projevuje se to zejména v době od konce II. vatikánského koncilu, v jehož průběhu
církev projevila obzvláštní zájem o otázky týkající se uspořádání
světa, a to z hlediska odpovědnosti křesťanů. V Latinské Americe
i jinde upoutaly stále rostoucí pozornost rozličné typy »teologie
osvobození«. Mezinárodní teologická komise se během svého výročního zasedání (4.–9. září 1976) věnovala právě těmto otázkám.
Místo toho, aby se zabývala různými současnými pojednáními
a tendencemi, soustředila svou pozornost na základní problémy
poměru mezi lidským rozvojem a křesťanskou spásou. Tímto způsobem uskutečnila i svůj dřívější záměr, totiž pokračovat v bádání,
jež zahájila koncilní konstituce Radost a naděje.2
Následující stránky je třeba považovat za souhrn hlavních
výtěžků, k nimž se dospělo. Zmíněný druh závěrečné zprávy bere
zřetel i na těžkosti, jež vyplývají ze studovaných otázek, i na současný stav diskusí mezi teology. Je mnoho teologických tendencí,
které vstupují do hry, a platí o nich, že vykazují značnou proměnlivost, tedy ustavičně se upravují. Kromě toho jsou úzce svázány
s hospodářskými i společenskými poměry a rovněž s politickou
situací ve světě a v různých regionech. Konečně nelze opomíjet
ani spory, jejichž předmětem se stala uvedená pojednání a které
vyvstaly na různých stranách z obav, že tento druh teologického
V publikaci COMMISSIO TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969–2004,
s. 114, se uvádí rok 1976, v EV 6, s. 206, se uvádí datum 30. 6. 1977.
2
Toto souvětí v EV 6, č. 283 schází.
1
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bádání se promění v zaujetí politického stanoviska, což uškodí
církevní jednotě.
Mezinárodní teologická komise si každopádně přeje poskytnout přínos ke zmíněné diskusi zaměřený na kritické zkoumání
užitečnosti a rizika, jež jsou spojeny se zmíněnými tendencemi.
30. června 1977
K. Lehmann, předseda subkomise
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1. Chudoba a nespravedlnost ve světě jako výchozí bod
teologického hnutí
(284) Druhý vatikánský koncil připomněl církvi její stálou
povinnost „zkoumat znamení doby a vykládat je ve světle evangelia.“3 Praktické uplatňování tohoto pokynu se stalo náplní, již
obzvláště zdůrazňují dokumenty vydané II. generální konferencí
latinskoamerického episkopátu, která se konala v roce 1968 v Medellíně v Kolumbii. Církev naslouchá úpěnlivému volání chudých
a předkládá světu jejich úzkosti. Starostlivost, jež církvi rozšířené
po celém světě vnuká výzva útlaku a hladu, se projevuje nejenom
v papežských encyklikách Mater et Magistra, Pacem in terris,
Populorum progressio a Octogesima adveniens, ale rovněž v prohlášeních biskupského synodu, který se konal v Římě v roce 1971
(téma: Spravedlnost ve světě) a také následujícího synodu z roku
1974. Pavel VI. upozornil na povinnosti, která má církev v dané
věci, v apoštolské exhortaci Evangelizace v dnešním světě vydané
8. prosince 1975.4
(285) Je třeba si uvědomovat tyto skutečnosti, chceme-li
správně chápat četné teologické práce věnovaných této otázce,
které vyšly v posledních letech. Mají sice vědecký ráz, ale přesto
nejsou na prvém místě jen výsledkem teoretického bádání ani
tzv. pouze „psanou“ teologií. Jejich snahou je naopak zůstávat
v těsném styku s každodenním životem těch, kteří jsou obětí bídy,
a mají na mysli úkol, který vyplývá pro církev z takovýchto poměrů. Účelem těchto spisů je dosáhnout toho, aby úzkostlivé výkřiky
chudých a trpících bratří dolehly k co možná největšímu počtu
lidí. Je to bědování vyvolávané hladem, chorobami, nespravedlivým vykořisťováním, jehož cílem je pouze větší zisk a výdělek,
vyhnanstvím a útlakem. K tomu je nutno připojit i nelidské životní
poměry vnucené lidem, kteří mají jen to, co nosí na sobě, kteří
žijí, přenocují a umírají na ulicích, aniž by se jim dostalo byť i té
nejzákladnější lékařské péče.
3
4

Gaudium et spes, čl. 4.
Srov. čl. 30–38.
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Pro křesťana, který se řídí evangeliem, jsou tato „znamení
doby“ tou nejkřiklavější výzvou. Vybízejí ho, aby se v duchu své
víry všemožně zasazoval o osvobození svých bratří z tak nelidského způsobu života. Tento zájem o chudé a soucit s utlačovanými
jsou zvlášť výstižně vyjádřeny v biblických výrocích o spravedlnosti, osvobození, naději a míru.
(286) Takovéto projevy starostlivosti o chudé, podněcované Kristovým evangeliem (srov. Lk 4, 18nn.), jsou jakýmsi
společným duchovním jmenovatelem dotyčných teologických
studií. Teologické uvažování i rozhodnutí na rovině politiky zcela evidentně vyplývají ze zmíněné inspirace. Zmíněná duchovní
zkušenost pobízí intelektuální snažení, které směřuje k tomu, aby
hnutí křesťanské lásky přivádělo k účinnému jednání prostřednictvím lidské reflexe a tak zvané vědecké analýzy. Tyto dvě složky,
totiž základní duchovní zkušenost a rovněž teologické i vědecké
myšlení, se navzájem doplňují a tvoří živou jednotu. Musíme se
však mít na pozoru, abychom je nezaměňovali. Nikdo tedy nemá
právo záporně kritizovat příslušné teologické systémy, jestliže je
přitom hluchý k bědování ubožáků a nesnaží se na ně odpovědět nějakým lepším způsobem. Na druhé straně je však na místě
otázka, zda teologické teorie, které se v současné době setkávají
s velkým ohlasem, jsou svým faktickým zaměřením tou jedinou
cestou, která představuje ten nejlepší prostředek ke splnění touhy
po vytvoření lidštějšího a bratrštějšího světa. Opravdu platí, že
každá teologie, která chce být opravdu účinná, musí být v určitých
případech ochotna přijímat modifikace a návrhy na vylepšení,
které jsou jí nabízeny, když jí uschopňují k tomu, aby mohla lépe
naplňovat své základní poslání.
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2. Nový typ teologie a její obtíže
(287) Teologické studie, o nichž jsme mluvili, vycházejí
z podmínek útlaku, jimž jsou po hospodářské, politické a sociální
stránce vystaveni lidé toužící po svobodě. Uvedená historická
situace člověka se nepovažuje za jeho nezměnitelný osud a úděl.
Historie je naopak vnímána jako „tvůrčí“ proces, jenž má přivádět
k větší svobodě ve všech oblastech života a jehož výsledkem musí
být nakonec tzv. „nový člověk“. V úsilí o změnu nelidských poměrů se vnímá požadavek i přání Boha: Ježíš Kristus, který svým výkupným dílem osvobodil lidi od hříchu ve všech jeho projevech,
představuje nový základ lidského bratrství.
(288) Tento druh uvažování, který je výchozím bodem zmíněných teologických studií, propůjčuje těmto pracím obzvláštní
působnost, která je v určitém ohledu čímsi novým. Bůh zjevuje
své vlastní tajemství v samotných historických událostech. Čím
více křesťan proniká do konkrétních situací a jejich historického
průběhu, tím příhodněji odpovídá Božímu slovu. Chápe také lépe
hlubokou jednotu, která spojuje Boží plán spásy uskutečněný Kristem se snahami o všeobecný prospěch lidí a o jejich práva. Aniž by
se tím chtěly příliš zjednodušeným způsobem ztotožňovat lidské
dějiny s Božím plánem spásy, jejich vzájemný poměr je přece jen
vnímán v rámci jednoty. Není již dovoleno zdůrazňovat rozdíl
mezi nimi, který je odděluje ve smyslu určitého dualismu, v němž
jsou dějiny člověka a spása pojímány jako vzájemně nezávislé.
Lidská činnost naopak nabývá v dějinách novou, ve vlastním
smyslu teologickou hodnotu právě tím, že buduje lidštější společnost. Ustavování na spravedlnosti založené lidské společnosti se
opravdu chápe jako předzvěst příchodu Božího království.5 V důsledku toho je i křesťanská víra pojímána především jako historická praxe, jež mění a obnovuje společenský a politický řád.
(289) Takový způsob myšlení obsahuje i mnoho velmi hodnotných prvků; je totiž třeba, aby křesťan hlouběji pochopil celkovou jednotu svého povolání ke spáse.6 Není pochyb o tom, že víra,
Mnohdy se cituje Gaudium et spes, čl. 39, Nová země a nové nebe.
Srov. Gaudium et spes, čl. 10, 11, 57, 59, 61; Ad gentes, čl. 8; encyklika Populorum progressio, čl. 15, 16.
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chápaná v biblickém smyslu, dosahuje své plnosti a plodivé síly
jen v konkrétním jednání. Druhý vatikánský koncil7 připomíná na
určitých místech, že Duch svatý působí i v dějinách světa, že i mimo viditelnou církev lze do určité míry nalézt předpoklady víry,
tedy pravdu a zásady týkající se Boha a obecného dobra, které
jsou přístupné zdravému rozumu a které představují jakousi bázi
křesťanského náboženství.8
(290) Nicméně v řadě teologických myšlenkových proudů se tyto základní prvky vykládají jednostranně, takže se tyto
interpretace vystavují kritice. Jednotu mezi světovými dějinami
a dějinami spásy nelze zplošťovat na takové pojetí, které směřuje
ke ztotožňování dějin světa s evangeliem Ježíše Krista. Jedná se
o tajemství nadpřirozeného řádu, které proto nelze redukovat na
nějakou jinou skutečnost, navíc toto tajemství zcela překračuje
chápání lidského intelektu.9 Rovněž tak se nedá zcela odstranit
ani hranice mezi církví a světem. Světové historické dění je sice
místem, v němž se naplňuje Boží plán spásy, ale ne do té míry,
že moc Božího slova by se omezovaly jen na podporu sociálního
a politického pokroku. Proto ani praktické uplatňování víry nelze
omezovat na úsilí o zdokonalování lidské společnosti. Toto uplatňování víry do praxe s sebou ve skutečnosti nese jak pranýřování
nespravedlnosti, tak i formaci svědomí, obrácení v oblasti lidského smýšlení, klanění se pravému Bohu a Ježíši Kristu, našemu
Spasiteli, a to v opozici k jakékoli formě modloslužby. Podobně
ani „víru jakožto praxi“ nelze chápat tak, jako by nasazení ve sféře
politiky mělo v sobě obsahovat veškeré jednání člověka a bezvýhradně ho „určovat“. Je třeba upřesnit a vymezit dva body:
(291) 1. Je nutno, abychom při politické diskusi, při níž obvykle stojí proti sobě dvě protikladné síly, neztráceli ze zřetele
a obsahově nevyprazdňovali vlastní účel a cíl křesťanské činnosti,
jímž je mír a usmíření. Nelze zdůrazňovat protiklady a ponechat
volné pole násilnému způsobu jednání.
7
8
9

Srov. Gaudium et spes, čl. 22, 26, 38, 41, 57; Dignitatis humanae, čl. 12.
Srov. I. VAT. KONCIL, dogmatická konstituce Dei Filius, 2. kap, DS 3005.
Srov. tamtéž.

55

(292) 2. Musí být neustále jasně zřejmé, že pro křesťana
„politický rozměr“ nepředstavuje absolutní hodnotu, která dodává
celému lidskému životu jeho nejvyšší význam a účel. Nejedná se
o něco absolutního v křesťanském „eónu“, politika má proto stále
jen povahu prostředku, který má služebný charakter. Zapomíná-li se na tuto zásadu, lidské svobodě hrozí nebezpečí, že se tím
přivodí vznik hnutí, která pak nakonec nastolí diktátorské režimy.
Ostatně i když je teologie určitým způsobem zaměřena k praxi,
její přednostní úkol přece tkví v tom, aby usilovala o porozumění
Božímu slovu. Ať už se teologie dělá jakýmkoli způsobem, musí
být schopna povznést se nad konkrétní podmíněnosti, které téměř
vždy s sebou nesou tlaky a donucování všeho druhu v oblasti jednání. Zásady katolické nauky v oblasti víry a mravnosti poskytují
lidem světlo, podle něhož si mohou vytvářet svůj úsudek o tom,
jak je třeba postupovat vzhledem k dosažení věčné spásy, aniž by
nastávalo riziko ztráty svobody Božích synů. Jen za těchto podmínek je teologie opravdu ve službě pravdy a ponechává prvenství
svrchované autoritě a jedinečnosti Božího slova. Je tedy třeba
vyvarovat se obzvláště toho, abychom snad neupadli do jednostranného pojímání křesťanství, neboť tím by byla narušena christologie, ekleziologie, samotné pojetí spásy a křesťanské existence,
jakož i vlastní úkol teologie.
(293) Různé prorocké obžaloby vznášené proti nespravedlnosti a výzvy k tomu, aby člověk vzal za svou společnou věc
chudých se vztahují k velmi komplexním situacím, které vznikaly
v určitém historickém kontextu a které jsou určovány jistými sociálními a politickými podmínkami. Prorocký úsudek vyslovený
o takových situacích v jejich nynějším stavu nemůže být sám
o sobě formulován bez metodického uplatňování spolehlivých
měřítek. Proto také různá teologická pojednání o osvobození se
odvolávají na teorie odvozené ze společenských věd, které objektivně zkoumají obsah onoho výše uvedeného „volání národů“.
Teologie sama o sobě není schopna vyvodit ze svých vlastních
principů specifické konkrétní směrnice pro politickou činnost;
podobně ani teolog není způsobilý, aby na základě svých vědomostí a způsobu práce řešil základní sociální otázky. Teologické
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spisy zaměřené na budování lidštější společnosti, pokud čerpají ze
sociologických teorií, musejí mít přitom na zřeteli i riziko spojené
s jejich použitím. V jednotlivých případech je třeba bedlivě hodnotit stupeň spolehlivosti těchto teorií, poněvadž ve skutečnosti se
často omezují na pouhé domněnky a nezřídka i samy obsahují implicitně, nebo explicitně ideologické prvky, které se zakládají na
pochybných filosofických předpokladech, anebo na nesprávném
pojímání člověka. Tak je tomu například ve značné části analýz
založených na marxismu a leninismu. Jestliže se někdo uchyluje
k teoriím a rozborům takového druhu, musí si uvědomit, že zmíněné teorie nezískávají na věrohodnosti tím, že je teologie začlení
do svých výkladů. Spíše naopak teologie má uznávat pluralismus
vědeckých výkladů sociální skutečnosti a nemá se prostě a jednoduše vázat na žádnou z konkrétních sociologických teorií.
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3. Aspekty biblické teologie
(294) Jelikož pojednání, o nichž je řeč, se často odvolávají
na Písmo svaté, je vhodné blíže uvést, co říká Starý a Nový zákon
o vztahu mezi spásou, pozemským blahobytem a lidskými právy.
Je zřejmé, že na tomto místě je možno předložit jenom neúplnou
prezentaci. Zároveň je třeba vyloučit určitý druh anachronismu,
který do Bible promítá současné pojmy.
3.1. Starý zákon
(295) Při stanovení vztahu mezi Boží spásou a lidským rozvojem se v dnešní době skoro vždy sahá k vyprávění Exodu. Vyjití
z Egypta (srov. Ex 1–24) je vskutku přednostní událostí dějin spásy ve Starém zákoně, neboť znamená osvobození z cizího panství
a od otrocké práce. Přesto však ve Starém zákoně plné osvobození
nespočívá jen ve vymanění vyvoleného národa z egyptské poroby
a v jeho návratu z vyhnanství. Osvobození je zaměřeno ke slavení smlouvy s Bohem uzavřené na Sinaji (Ex 24). Bez tohoto
hlavního zaměření by osvobození ztratilo svůj specifický význam.
I Žalmy, když se v nich mluví o bídě a nářcích, o pomoci a díku,
se vyjadřují formou modliteb, v nichž je řeč o Boží spáse a osvobození (srov. např. Žl 18). Bída není jednoduše ztotožňována se
společenským stavem krajní chudoby, ale i s nepřátelstvím, nespravedlností, vinou a důsledky, ke kterým vina vede, tedy k hrozbě smrti a prázdnoty, jež se smrtí otevírá. Potřeby, o nichž je řeč
v některých zvláštních případech, mají menší význam, dominantním znakem je zkušenost, díky níž se spása a náprava očekávají od
Boha. Nelze tedy mluvit o onom druhu spásy, jež se týká lidského
blahobytu a práv, aniž bychom současně nepřikročili k celkové teologické úvaze, podle níž Bůh, a nikoliv člověk proměňuje určitou
situaci. Ostatně Bůh po celou dobu trvání exodu usiloval hlavně
o duchovní osvobození a očištění svého národa.
(296) Výrazným příkladem jednání, které je založeno na
Božím zjevení a které usiluje o zlepšení podmínek lidského života, jsou ostré výroky proroků proti sociálním poměrům, jak se
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nacházejí zejména u proroka Amose (srov. 2, 6n.; 3, 10; 5, 11; 6,
4nn.; 8, 4nn.). Pozdější proroci na toto Amosovo počínání opětně
navazují a dále jej rozvíjejí, například když zlořečí velkým vlastníkům pozemků (srov. Iz 5, 8n.; Mich 2). Ozeáš energicky vytýká
svým současníkům nedostatek solidarity (srov. 4, 1n.; 6, 4. 6;
10, 12). Izaiáš uvádí mezi těmi, kdo potřebují ochranu a pomoc
druhých, vdovy a sirotky (srov. 1, 17. 23; 10, 1n.) a pronáší při tom
tuto hrozbu: „Bůh způsobí, že z Jeruzaléma zmizí silní a mocní,“
to znamená vedoucí společenské vrstvy (srov. 3, 1nn.; 1, 21nn.;
10, 1nn.). Vytýká dále, že pozemské statky se soustřeďují v rukou
několika málo lidí (srov. Iz 5, 8) a na obecné rovině také utiskování chudých bohatými (srov. Iz 1, 21nn.; 3, 14nn.). Současně však
je mu zcela cizí podněcování ke vzpouře proti utlačovatelům, třebaže ani tento námět nechybí v některých starozákonních knihách
(srov. Sd 9, 22n.; 1 Král 12). Vyhlídka na blížící se katastrofu
nedovoluje vypracovat návrh na vybudování spravedlivější společnosti (srov. Jl 3, 1n.).
Podle proroků k nápravě společenských zlořádů může dojít
nejrozmanitějšími cestami; v jejich slovech však zaznívá spíše
pochybnost, zda je člověk schopen vytvořit jiný svět, než optimismus, jenž by měl být podle některých založen na teologii dějin.
Jedna věc je však jistá: Jako předběžnou podmínku proroci kladou
postoj a stav, který je vlastně totožný s vnitřním obrácením a požadavkem spravedlnosti. Izaiáš např. varuje: „Přestaňte páchat
zlo! Naučte se konat dobro, hledejte spravedlnost, pomozte utlačovanému, dopomozte k právu sirotku, zastaňte se vdovy!“ (Iz 1,
16n.). A mimoto je třeba, aby to byl Bůh, kdo poskytne lidem
možnost zjednávat větší spravedlnost ve společenských vztazích;
konec konců jen Bůh může účinně zajistit právo a skutečné dobro
pro všechny lidi, hlavně pro utiskované (srov. Iz 1, 24nn.; Ex 3,
7–9; Žl 103, 6; 72, 12nn.; Dt 10, 17nn.). Bůh koná své dílo spásy
bez ohledu na dobré či špatné lidské kroky.
(297) V tomto ohledu proroci zjišťují něco jako „zvrácený
systém“, ale v jejich duchu není dovoleno redukovat všechno
na takové pojetí, podle něhož by zlo nebylo ničím jiným nežli
znakem a účinkem nespravedlivých sociálních struktur, a podle
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něhož by dále zamezení zneužívání mohlo vyplynout ze zrušení
stávajících forem vlastnictví. Je třeba vzít v úvahu i osobní lidský
prvek, jenž je podle Starého zákona určující v procesu „osvobození“ a který se projevuje a potvrzuje především na základě principu
individuální odpovědnosti (srov. Ez 18; Jer 31, 29nn.).
(298) V mnoha důležitých starozákonních pasážích narážíme na intuice o nové společnosti, která již není uspořádána podle
tehdejších platných struktur (srov. např. Iz 55, 3–5; Ez 34; 40–48;
Jer 31, 31nn.). Mnohé žalmy výslovně mluví o Bohu jako o osvoboditeli utlačovaných a ochránci chudých (9; 10; 40; 72; 76; 146;
Jdt 9, 11). Když Bůh osvobozuje izraelský lid z otroctví, žádá,
aby se i jeho příslušníci zdržovali jakéhokoliv utiskování druhých
(srov. Ex 22, 10; Lv 19, 13. 18. 33; Dt 10, 18; 24, 14; Žl 82, 2–4).
Boží království, jež má nakonec přijít, odstraní veškerý útlak člověka člověkem. Ve Starém zákoně se po dlouhou dobu tato naděje
dostatečně nerozlišovala od konkrétních dějin a neopírala se ani o
nadpřirozenou skutečnost. I v naší době mnoho ideologií pojednávajících o vnitrosvětské spáse očekává, že tyto Boží přísliby se
uskuteční jen v rámci dějin a lidské činnosti. Viděli jsme však, že
Starý zákon takové ideje odmítá. Konečně je třeba zdůraznit, že
v apokalyptických textech z konce starozákonní epochy naděje
v budoucí nadpřirozený život a teologie dějin prohlašují s velkou
naléhavostí zkušenost lidské slabosti a Boží všemohoucnost.
3.2. Nový zákon
(299) Nový zákon přebírá (srov. např. Iz 61, 1 v Lk 4, 1nn.)
některé velmi důležité prvky ze Starého, anebo je předpokládá
(srov. Mk 12, 29nn. a Lv 19, 18). Například horské kázání (Mt 5,
1–7, 29) a blahoslavenství zejména (Mt 5, 3–12) specifickým
způsobem dokládají, že starozákonní požadavky, týkající se
vnitřního obrácení a obnovy lidského srdce, se ještě více zdůrazňují a v Nové smlouvě se mohou uskutečnit prostřednictvím
síly Ducha svatého. Přesto však – jak už se zdůraznilo při mnoha
příležitostech – zůstává dojem, že Nový zákon projevuje menší
zájem o sociální skutečnosti a kolektivní život lidí. Neslýchaná
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novost křesťanského poselství snad zpočátku oslabila zájem o povinnosti související se životem ve světě. Transcendentní důležitost
osobní lásky vtěleného Boha vůči jeho novému lidu se zdála tak
silnou, že odsunula na vedlejší kolej otázky, jež klade časný život ve světě (srov. téma o blízkosti Božího království). Ve světle
vyzařujícím z tajemství trpícího a zmrtvýchvstalého Pána lidské
potřeby mohly nabýt méně naléhavý ráz. Ostatně rovněž politická
situace římské říše odrazovala křesťany od toho, aby záměrně věnovali pozornost světu. Přece však není nutné šířit se příliš o tom,
že Kristova radostná zvěst a novozákonní etika přinesly mnoho
direktivních norem a modelů pro jednání a chování, které svou
vlastní povahou mohly dát podněty k určité „kritice společnosti“.
Stačí, uvedeme-li přikázání lásky k bližnímu, dokonce i k nepříteli
(srov. Lk 6, 35; Mt 25, 31–46), výstrahy a hrozby určené bohatým
a sytým (srov. např. Lk 6, 24nn.; Mt 6, 24; Lk 12, 16nn.; 1 Kor 11,
20nn.; Jak 2, 1nn.; 5, 1nn.), povinnost starat se o chudé a nemocné
(srov. Lk 6, 20; 1 Kor 12, 22nn.), přikázání, že všichni bez rozdílu
mají pomáhat ostatním (srov. Mk 10, 21; Lk 12, 33), varování před
snahou o ovládání člověka člověkem (srov. Mk 10, 42–45; Mt 20,
25–28; Lk 22, 25–27) a častý námět univerzálního lidského bratrství (srov. Mt 23, 8; 25, 41nn.). Nový zákon dokládá, že věřící
mají určitou dispozici k tomu, aby přijímali „institucionální“ formy křesťanské charity, jejichž příkladem jsou sbírky organizované
ve prospěch věřících v Jeruzalémě (srov. 2 Kor 8, 1nn.) a v ustanovení služeb „diakonie“ a charitativní asistence (srov. 1 Kor 12,
28; 15, 15; Řím 12, 7; 16, 1; Flp 1, 1; 1 Tim 3, 8.12). Je zřejmé,
že alespoň v počátcích takovéto „institucionální“ formy asistence
nepřesahovaly rámec a úroveň jednotlivých obcí věřících a ani
nebyly mnoho rozvinuty.
(300) V oblasti osvobození člověka Nový zákon nabízí
další velmi důležitý prvek. Je třeba s velkou bedlivostí zkoumat
to, jak je toto osvobození chápáno. Například to, co říká o nové
svobodě sv. Pavel, je těsně spjato s poselstvím o ospravedlnění, takže osvobození jako takové není zvláštním tématem, jež
by bylo odděleno od ostatních novozákonních témat. Kristovo
spasitelské dílo odhalila intimitu lidského srdce; je však velmi
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snadné mýlit se v tom, co představuje skutečné popírání svobody
a opravdové otroctví člověka. Poselství o ospravedlnění ukazuje
s velkou pronikavostí, že člověk je vystaven působení zlých sil.
Nelze dosáhnout skutečné vnitřní svobody bez toho, že by nejprve
proběhlo ono osvobození (srov. Řím 5–7), které člověka vymaňuje z pout smrti a pomíjejícnosti (sarx), z moci hříchu, z moci
zákona, aniž bychom při tom zapomínali na „síly tohoto světa“.
V listě Galaťanům čteme, že „Kristus nás osvobodil, abychom
zůstali svobodnými“ (5, 1). Proto osvobození, jež nás vymaňuje
z poroby takových mocností, nám přináší novou svobodu, která
nás uschopňuje, abychom jednali v duchu Ježíše Krista, podle zásad lásky ve službě bližním (srov. Gal 5, 6.13). V tom nepochybně
tkví předzvěst toho, co dovrší Bůh jako svůj dar spravedlivým, až
pronese svůj soud nad veškerými lidskými dějinami. Boží spravedlnost nám působením a mocí Ducha svatého dává možnost jednat
osvobozujícím způsobem, čili umožňuje nám konat dobro. Toto
naše jednání pak dosahuje své vrcholné dokonalosti v křesťanské
lásce. Hovoří-li tedy Nový zákon o „osvobození, jež osvobozuje“ (srov. Gal 5, 1), které je vlastně milostí, mravním impulsem
a eschatologickým příslibem, pak se takovéto výroky včleňují do
zvěsti o ospravedlnění a následně právě v ospravedlnění nacházejí
svůj poslední základ, z ospravedlnění čerpají veškerou svou sílu
a autoritu. Jedině tehdy, když je daná problematika nahlížena na
této úrovni, lze porozumět dynamice, kterou křesťané nacházejí
v Novém zákoně ohledně osvoboditelského jednání, a přivádět ji
k plné účinnosti. Světlo vyzařující z Nového zákona ukazuje, že
nelze dosáhnout opravdové změny společnosti bez smíření mezi
lidmi a mezi člověkem a Bohem. Lidský život se může zlepšit
v dostatečné míře a trvale jen tehdy, jestliže se z lidí vnitřním
obrácením a spravedlností stanou nová stvoření. Práva, blahobyt
a osvobození člověka nemají tedy své místo v řádu, který lze vyjádřit slovem „mít“, nýbrž uvnitř rámce, jenž definuje „bytí“, což
má pochopitelně z toho vyplývající důsledky týkající se reformy
veškerých podmínek lidské existence.
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4. Systematické a teologické úvahy
4.1. Bůh jako osvoboditel a osvoboditelské působení člověka
(301) Jak jsme již konstatovali, ne všechno z toho, co Starý
zákon prohlašoval o osvobození, platí ve všech ohledech i v novém řádu, nastoleném Novým zákonem. Zjevení, jehož se nám
milostivě dostalo v Kristu, rozčleňuje nepřetržitý proud dějin
spásy na údobí zaslíbení a údobí jeho naplnění. Starý i Nový zákon spojuje ujištění, že pouze Bůh, nejvyšší a zcela svrchovaný
Pán, je původcem všeho lidského dobra. Jen On je osvoboditelem
v pravém smyslu slova. Je zřejmé, že chceme-li pochopit tento
údaj víry, je třeba uznat, že potřeby člověka se neomezují jen na
hospodářské a hmotné obtíže. Je třeba vnímat jako jeden celek
všechno to, co s sebou nese jeho situace ohrožení a záhuby. Nicméně toto pevné přesvědčení, že jedině Bůh skutečně osvobozuje,
nesmí být chápáno jako tvrzení mýtického rázu (tzn. jako by se
jednalo o deus ex machina). Hledat útočiště v podobném mýtu
znamená vybízet lidi, kteří se nacházejí v bídě, spíše k netečnosti, nehybnosti a nečinnosti. Nelze očekávat, že pravá víra by
omlouvala nelidské životní podmínky nebo spolupracovala na
tom, co je působí. Bůh nezasahuje do revoluční vřavy, nicméně
jeho milost posiluje ducha a srdce lidí, probouzí citlivost jejich
svědomí a vybízí je k tomu, aby na základě pevné víry pracovali
na utváření spravedlivějšího světa. K dosažení tohoto cíle je nezbytné, aby celý člověk byl osvobozen ode všech zlých mocností.
K opravdovému osvobození je tedy nevyhnutelně třeba upřímného a účinného vnitřního obrácení (metanoia) a obnovy lásky
k Bohu a k bližnímu. K plnému osvobození ovšem podle křesťanské víry nedochází jen během pozemských událostí, čili v lidských
dějinách. Toto osvobození vede totiž k „nové zemi“ a k „Božímu
městu“. Proto také během této fáze dějin má každá osvobozující
akce jen přechodný ráz a může se stát předmětem, o němž se bude
rozhodovat v době posledního soudu (srov. Mt 25).
(302) Naše úvahy se však neomezují jen na požadavek duchovní reformy a pomoci, kterou je potřeba poskytovat jednotliv63

cům. Existuje i typ tzv. „institucionální nespravedlnosti“. Pokud
vládne tato nespravedlnost, sama situace volá po rozvoji spravedlnosti a po reformách. Dnešní lidé už nevěří, že společenské
struktury jsou něčím přirozeně daným, že jsou „chtěné Bohem,“
a že jsou tedy výsledkem anonymních zákonitostí evoluce. Křesťan má mít stále na paměti, že společenské instituce vyplynuly
ze samotného sociálního vědomí, a jsou proto také předmětem
morální odpovědnosti. Přirozeně si můžeme položit otázku, zda
je možno mluvit o „institucionálním“ hříchu, anebo o „hříšných
strukturách“, neboť výraz „hřích“ v biblickém smyslu znamená
především výslovné a osobní rozhodnutí pramenící z lidské svobody. Přesto však je nesporné, že působením hříchu se v sociálních a politických strukturách může zahnízdit nespravedlnost
a pohrdání druhými.
Proto také, jak jsme již poznamenali, reformní úsilí se musí
vztahovat i na nespravedlivé situace a struktury. V současnosti si
to uvědomujeme jasněji, v minulosti totiž nebylo možno pochopit
tuto odpovědnost tak zřejmě jako dnes. Z tohoto hlediska spravedlnost znamená zásadní uznávání stejné důstojnosti všech lidí,
pozitivní rozvíjení a ochranu základních lidských práv10 a rovnoprávné rozdělování základních životních potřeb.11
4.2. Definice konkrétního poměru mezi lidským rozvojem a spásou, již působí Bůh
(303) Reflexe o poměru mezi spásou, která je Božím dílem,
a osvobozující lidskou činností dokládá, že je třeba přesněji vymezit vazby mezi touto spásou a povznesením člověka, mezi budováním světa a eschatologickým naplněním. Z předcházejících
úvah vyplývá, že je třeba dospět ke správnému pojímání poměru
mezi lidskou činností a křesťanskou nadějí. Nelze je od sebe zcela
oddělovat, jako kdyby na jedné straně existoval pouze pozemský
svět a na druhé jen budoucí posmrtný život, který by byl úplně
Srov. schéma Papežské komise Iustitia et Pax: The Church and Human
Rights, Città del Vaticano 1975.
11
Srov. encyklika Populorum progressio, čl. 21.
10
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odtržený od onoho pozemského. Stejně tak se musíme varovat určitého „evolučního optimismu“, který zcela ztotožňuje Boží vládu
a celý průběh lidského budování světa.
(304) Pastorální konstituce Gaudium et spes jasně rozlišuje
mezi růstem Božího království a lidským pokrokem, mezi dílem
zbožštění a humanizace, jakož i mezi řádem Boží milosti a lidské
činnosti,12 i když nejdříve pojednává o tom, co tyto dva řády navzájem sbližuje. Práce lidí zde na zemi vlastně připravuje látku
Božího království.13 V Božím království dobré plody své činnosti,
ovšem očištěné ode všech negativních příměsí, přeměněné a projasněné, takže zůstane nejen láska (srov. 1 Kor 13, 8), nýbrž i to,
co láska vykonala.14
Eschatologická naděje se má vyjadřovat i ve strukturách
světského života.15 Proto koncil mluví nejen o pomíjejícnosti tohoto světa, nýbrž i o jeho přeměně.16 Pozemské a nebeské město
se mají navzájem prolínat pod vedením víry a s ohledem jak na
své vlastní rozdíly, tak i na harmonickou jednotu.17 Toto učení je
shrnuto v koncilním dekretu Apostolicam actuositatem o laickém
apoštolátu, kde čteme: „Vykupitelské dílo Kristovo, i když samo
o sobě má za cíl spásu lidí, zahrnuje v sobě i obnovení celého časného řádu. Proto je posláním církve nejen přinášet lidem Kristovo
poselství a jeho milost, ale také pronikat a zdokonalovat duchem
evangelia řád časných věcí. ... Tyto dva řády, ač se od sebe liší,
jsou v jediném Božím plánu spojeny tím, že Bůh zamýšlí znovu
přijmout celý svět v Kristu jako nové stvoření, v zárodku zde na
zemi a plně na konci dnů.“18
(305) Tyto texty nás nabádají, abychom považovali boj za
spravedlnost, jakož i spoluúčast na přeměně světa „za integrální
prvek zvěstování víry“.19 Tento výraz, latinsky ratio constitutiva,
Srov. Gaudium et spes, čl. 38, 39, 40, 42, 43, 58; Apostolicam actuositatem,
čl. 7.
13
Srov. Gaudium et spes, čl. 38.
14
Srov. tamtéž, čl. 39.
15
Srov. Lumen gentium, čl. 35.
16
Srov. Gaudium et spes, čl. 38, 39.
17
Srov. Lumen gentium, čl. 36.
18
Apostolicam actuositatem, čl. 5; srov. též čl. 7.
19
BISKUPSKÝ SYNOD 1971, Spravedlnost ve světě, Úvod.
12
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je zatím ještě předmětem sporů a zdá se, že vyžaduje přesnější
výklad, podle něhož, přidržíme-li se užšího smyslu formulí, znamená sice neopomenutelnou, leč nikoli esenciální složku.20 Na
obecné rovině se příslušný text II. vatikánského koncilu zpravidla
vykládá tak, že spíše nabádá k harmonizaci mezi lidským úsilím
při utváření světa a eschatologickou spásou, a tak se staví proti
jejich nesprávnému odtrhávání. Ačkoli pevně zastáváme tvrzení
ohledně jednoty mezi oběma řády, dnes je spíše třeba jasněji
a přesněji rozpoznávat to, co je vzájemně odlišuje. Odpor, který
pozemské situace kladou pozitivním změnám v dobrém smyslu,
síla hříchu, různé dvojznačné účinky lidského pokroku,21 to vše
nás vede k důkladnějšímu rozlišování, ačkoliv přitom stále máme
na mysli jednotu dějin spásy, trvalé odlišnosti mezi Božím královstvím a lidským rozvojem a nesmíme při tom zapomínat ani na
tajemství kříže, bez něhož nelze provést žádnou opravdu spásonosnou akci.22
Zdůrazňuje-li se tato rozdílnost, aniž by se však při tom
zapomínalo na vzájemnou vazbu, která mezi oběma záležitostmi
existuje, nezavádí se tím pochopitelně žádný druh dualismu, jak
se někteří mylně domnívají. Naopak, takovýto úplnější pohled
nám pomáhá, abychom trpělivěji, houževnatěji a důvěřivěji plnili
povinnost usilovat o dobro a spravedlnost; chrání nás však i před
poblouděním a malomyslností, jež by se nás mohly zmocnit v případě úsilí, které nepřineslo žádné výsledky.
(306) Tato jednota vzájemné propojenosti a zároveň i rozdílnost, jimiž se vyznačuje vztah mezi lidským rozvojem a křesťanskou spásou, musí být bezesporu ve své konkrétní formě
předmětem nových výzkumů a rozborů, což je bezesporu jedním
z hlavních úkolů současné teologie. Zásadní ráz této jednoty nemůže být tedy přezírán, neboť lze říci, že je zakořeněn v samém
jádru skutečnosti. Na jedné straně jsou konkrétní dějiny určitým
způsobem místem, ve kterém se svět mění až do té míry, že se dotýká samotného Božího tajemství. Proto „přetrvávají“ láska i její
20
21
22

Jde o interpretaci, již dal Biskupský synod 1974.
Apostolicam actuositatem, čl. 7.
Gaudium et spes, čl. 22, 78.
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plody. To je zásadní důvod možnosti existence prvku, který spojuje blahobyt a právo se spásou, třebaže tato vzájemná jednota není
úplná, neboť eschatologická událost „ukončí“ a „zastaví“ konkrétní dějiny. Na druhé straně Boží království „řídí“ dějiny a absolutně přesahuje všechny možnosti jeho pozemského uskutečnění. Je
tedy Božím dílem. To však znamená zlom pro vztah k tomuto světu, ať už se mu připisuje sebevětší dokonalost. V životě každého
jednotlivce se takový zlom projevuje ve smrti, ta se však jakožto
„proměna“ vztahuje na celé dějiny jako zkáza světa. Uvedená
dialektika, vyjádřená ve dvou nezaměnitelných principech, nenachází řešení. Nemůže a nesmí z ní být vylučován současný pozemský život člověka jako „poutníka“ v tomto světě. Eschatologické
dovršení, jež je dosud předmětem očekávání, je příčinou toho, že
vztah mezi Božím královstvím a dějinami se nemůže vyjádřit ani
ve formě monismu, ani dualismu. Následkem toho definice takovéhoto vztahu již svou povahou zůstává, abychom tak řekli, viset
ve vzduchu. Na druhé straně poměr mezi zvěstí o eschatologické
spáse a utvářením nadcházejících dějin nemůže být určen jednoznačně, podle jediné vůdčí linie, čili bez ohledu na výše zmíněnou
vzájemnou harmonii v rozdílnosti. Tak snad lze vysvětlit i následující výrok z Lukášova evangelia: „Království Boží nepřichází
tak, že by se to dalo pozorovat. Ani se nedá říci: Hleďte, tady je!,
nebo: Tam je! Neboť Boží království je mezi vámi“ (17, 20nn.).
Pastorální konstituce o církvi v současném světě uvádí i jiný důsledek tohoto základního vztahu mezi lidskými dějinami a spásou:
„Neznáme dobu, kdy nastane konec světa a lidstva, ani způsob,
jak bude přetvořen vesmír.“23
(307) Takové je jistě i formální řešení našeho problému, jež
vyplývá z nejdůležitějších údajů zjevení. V konkrétním rozvoji
tohoto poměru lze vnímat rozličné způsoby, jak se daná záležitost promítá do skutečnosti, i to, na základě zmíněných způsobů
vznikají vzájemně odlišné formy. Chceme-li však správně zvolit
metody a způsoby, jak uplatňovat zmíněné řešení v dějinách a kupříkladu v oblastech tzv. starého, nového a třetího světa, pak bude
nutno postupovat odlišnými způsoby. To, co platí pro evropské
23

Tamtéž, čl. 39.
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země a pro Severní Ameriku, čili pro oblasti, kde touha po zisku
podnítila velký průmyslový rozvoj, nemá tutéž váhu pro světadíly
a oblasti, kde obyvatelstvo v převážné většině trpí nouzi. Ať už
tato rozdílnost dosáhne jakéhokoliv stupně, nelze však tvrdit, že
už neplatí základní výše stanovený poměr mezi lidským rozvojem
a křesťanskou spásou. V tomto ohledu máme jasná kritéria, jež
nepřipouštějí dvojí výklad. Tento základní poměr mezi lidským
rozvojem a křesťanskou spásou se kupříkladu nerespektuje v případě, když se sociální a politická osvobozovací činnost upřednostňuje natolik, že to vede k opomíjení bohopocty a modlitby,
eucharistie a ostatních svátostí, osobní mravnosti, posledního cíle
člověka (smrt a věčný život), anebo náročného zápolení se silami
temnot, které je nutno v dějinách podstupovat.24 V situaci bídy
a nespravedlnosti je ovšem třeba hlásat právě připomenuté pravdy víry a uvádět je do života. Takovým způsobem se činí zadost
nárokům Božího království a odvrací se častá námitka, podle níž
církev zakrývá lidskou bídu a ukolébává chudé v jejich nuzném
stavu. Přinášet opravdovou útěchu a živit klamně utěšující naději,
která se omezuje jen na otupování pocitu utrpení, to jsou vskutku
dvě zcela zásadně odlišné záležitosti.
4.3. Poměr mezi lidským rozvojem a spásou v poslání církve
(308) Když se klade důraz na to, co představuje církev pro
svět, zároveň se tím podtrhuje to, že ekleziální komunita se vždy
nachází v určitých konkrétních historických podmínkách, v nichž
jsou určitá politická rozhodnutí již předem daná. Církev může sice
tvořit komunitu specifického typu, nemůže však zapomínat na to,
že ustavičně žije v jistém slova smyslu v jakési aréně, kde spolu
o moc soupeří různí, kde se případně moc fakticky uplatňuje tím
nebo oním konkrétním způsobem, kde panují příslušné ideologie.
Kvůli svému původu, nadpřirozenému rázu, náboženskému poslání a také kvůli své eschatologické naději se církev neváže výlučným a nerozlučným způsobem „na žádný rod či národ, na žádný
24

Tamtéž, čl. 13b.
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zvláštní způsob života a na žádné staré nebo nové zvyklosti.“25
Církev nelze ztotožňovat s žádným sociálním systémem a nelze
rovněž prohlašovat, že je s ním nutně a neodvolatelně spjata.
Ačkoli se církev musí varovat toho, aby byla vtahována do intrik
těch, kdo usilují o moc, nicméně nesmí zaujmout čistě „neutrální“ a „netečný“ postoj nebo se stáhnout do striktně „apolitické“
sféry. Je jisté, že v současném okamžiku dějin má církev v mnoha
částech světa jen velmi omezené možnosti činnosti a že často je
povolána k tomu, aby vydávala své svědectví víry alternativními
formami o víře v jiných formách, které však proto nejsou méně
prorocké, mezi nimiž vyniká hlavně utrpení při následování Krista
a při násilně vynuceném mlčení. Církvi není dovoleno uchylovat
se, jak to dělají různé politické síly, k politickému manévrování
a lstem, nicméně musí dobře zvažovat politické důsledky svých
kroků i svých opomenutí. Může docházet k tomu, že církvi bude
vytýkána spoluvina, pokud nebude vznášet žalobu týkající se situace chudých, utlačovaných a obětí nespravedlnosti, což nabude
ještě na síle, jestliže by zastírala takovýto stav věcí a jestliže by
se danými záležitostmi nechtěla zabývat. Po příkladu starozákonních proroků církev musí sensibilizovat své vlastní svědomí, aby
mohla ve světle víry kritizovat různé sociální situace. Musí být solidární s chudými, a to v plném slova smyslu, to znamená i s těmi,
kdo jsou postiženi duchovní, psychologickou či hmotnou bídou.
Účinná pomoc těmto ubohým lidem je ovšem už od pradávna
jednou z hlavních snah církve a jejích členů. V nynější době se to
však stalo jedním z nejvýraznějších svědectví o živé víře a s ničím
jiným nesrovnatelným měřítkem věrohodnosti církve pro mnoho
lidí, kteří stojí mimo ni.
(309) Utváření a reforma sociálního a politického řádu je
přirozeně a především úkolem laiků.26 Ale ani celá církev, kterou
reprezentuje především služba nejvyššího pontifika, biskupů,
kněžstva a diákonů, nemá právo mlčet v případech, kdy se šlape
po lidské důstojnosti a základních právech člověka. Za takového
Tamtéž, čl. 58; srov. i čl. 42; Lumen gentium, čl. 31, 37.
Apostolicam actuositatem, čl. 7; Lumen gentium, čl. 31, 37; Gaudium et spes,
čl. 43.
25
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stavu věcí církev jako celek může stát před povinností vyjádřit
energicky a bez okolků svůj vlastní názor. V mnoha konkrétních
situacích je ponechána křesťanovi možnost svobodně se rozhodovat mezi různými způsoby, jak usilovat o společné dobro.27 Z toho
vyplývá, že není možné, aby se zcela eliminovaly spory mezi
křesťany ve společenské a politické sféře. „Od věřících, kteří se
zdají stát proti sobě, poněvadž si zvolili rozličné cesty, církev žádá
snahu o vzájemné porozumění a pochopení stanoviska a motivací
toho druhého.“28 Aniž by zakrýval své vlastní osobní stanoviska,
každý bude usilovat o to, aby přispěl k uskutečňování společného
cíle, a to prostřednictvím svých doporučení a povzbuzení. Třebaže
existují různé způsoby myšlení, křesťané nemají zapomínat na zásadu II. vatikánského koncilu, že „to, co věřící spojuje, je silnější
nežli to, co je rozděluje.“29
(310) Jednota církve je naproti tomu vystavena vážnému nebezpečí, jestliže se rozdíly mezi společenskými „třídami“ pojímají
na základě systému „třídního boje“. Nelze úplně zabránit tomu,
aby tam, kde existuje nerovnost mezi „společenskými třídami“,
docházelo k určitým napětím. Křesťan se vyznačuje především
tím, jakým způsobem se snaží řešit zmíněné konfliktní situace:
nehlásá použití násilí proti násilí, nýbrž se snaží o změnu situace
odlišnými prostředky, jako je formace svědomí, dialog, podpora
nenásilných způsobů jednání.30 Křesťanům však není dovoleno
zanedbávat hlavní cíl, kterým je usmíření. Je třeba varovat se
toho, že by sociální a politické spory převážily nad ostatním do té
míry, že by například věřící s rozdílnými názory neslavili společně
eucharistii, anebo se z účasti na ní vzájemně vylučovali. Politické
zaměření nikdy nesmí být tak nesmiřitelné, že by to zpochybňovalo univerzalitu křesťanského zvěstování spásy, jež má být hlásána
všem lidem, a to včetně bohatých a těch, kdo druhé utlačují. Církev nesmí ze své lásky vylučovat žádného člověka. Proto musí též
ustavičně připomínat a vyzývat k tomu, aby se z politického rozTento aspekt rozvíjí Gaudium et spes, čl. 43.
PAVEL VI., Octogesima adveniens, čl. 50.
29
Gaudium et spes, čl. 92.
30
Je zřejmé, že se zde nemůžeme více šířit o dalších otázkách, jež se týkají užití
síly a násilí.
27
28
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měru existence nestala téměř absolutní hodnota. Určitý výlučný
politický postoj, který není tolerantní vůči opozici, se stává tyranií
a proměňuje zrazuje vlastní povahu politiky.
Církev má nezadatelné právo postavit se proti diktátorským
požadavkům státu, který chce sám a výlučně usměrňovat všechny složky lidského života. V takových případech je ovšem pro
církev často nesnadné, nebo i nemožné veřejně vyjadřovat své
názory. Církev však výtečně činí zadost své povinnosti buď tím,
že v duchu následování Krista neohroženě protestuje proti různým
druhům zneužívání moci, anebo tím, že tiše trpí a přijímá mučednický úděl v jakékoli podobě. Opravdové křesťanské osvobození,
vedoucí ke svobodě, nemůže však být úplně potlačeno ani v takových krajních situacích. To je též naší nejvyšší útěchou, jakož
i základním pilířem naší důvěry.
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Závěr
(311) Při zkoumání těchto problémů vystupuje obzvláště do
popředí rozdílnost situací různých místních církví v rámci katolické církve. Tato rozdílnost ovšem též budí obavy. Může se totiž
stát, že váha sociálních, kulturních a politických nerovností vzroste v určitých situacích natolik, že to, co tvoří jednotu a těžiště naší
společné víry, se zdá neschopné překonat napětí a roztržky. V diskuzích a studiích, které se uskutečnily v rámci MTK, se zřetelně
projevilo to, jak značně se mezi sebou liší poměry různých národů.
V církvi však nikdo nemluví jen sám za sebe. Je třeba, aby všichni
slyšeli bědování svých bratří z kterékoli části světa, všech těch, na
nichž se páchá nespravedlnost, kteří klesají pod břemenem utrpení,
kteří trpí nouzí a hladem. Musíme se v této záležitosti učit jedni od
druhých, abychom znovu a v nových formách neuplatňovali ona
chybná řešení, která v průběhu dějin církve a různých lidských
společností byly aplikovány za cenu nezměrného utrpení (jako
tehdy, když je politický rozměr radikálně přeceňován). V tomto
úsilí nás sjednocuje působení Kristova Ducha. V dané souvislosti
je pro nás jednota a katolicita církve v rozličnosti národů, jež ji
tvoří, i v rozličnosti různých druhů lidských civilizací darem a zároveň i výzvou. To, k čemu se tak pracně dospělo, nesmí být ohrožováno lehkovážností. To platí zcela obzvláštním způsobem pro
všechny problémy, které se týkají poměru mezi lidským rozvojem
a křesťanskou spásou.
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K českému vydání dokumentu MTK
„Teologie – Christologie – Antropologie“
Tento dokument patří mezi nejzdařilejší v celé době trvání
MTK. V úvodu je nám jasně dáno na srozuměnou, že téma dokumentu si vybrali sami členové MTK a že se v zásadě jedná o pokračování dokumentu Vybrané otázky z christologie. Nejenom pro
poslední dva body, ale pro celý dokument platí, že nové přínosy
a klasické teologické myšlení se vzájemně mohou velmi dobře
doplňovat (srov. úvod, č. 405, podle EV 8).
První kapitola je věnována především otázce poměru mezi
christologií a teologií v úzkém slova smyslu. Teologie je tedy pojímána jako skutečné poznání Boha jak na základě přirozeného, tak
na základě nadpřirozeného zjevení. Nadpřirozené zjevení vrcholící ve vyznání: „Ježíš je Boží Syn“ nutně předpokládá předchozí
poznání Boha, které je však nedokonalé a přímo volá po svém
dovršení v onom nadpřirozeném. Mělo by být jasné, že přirozené
zjevení nesmí být chápáno jako hlavní kritérium našeho poznání
Boha.
V pasáži I.A. nacházíme rovněž velmi silnou inspiraci pro
dnes se rozvíjející teologii mimokřesťanských náboženství, protože v plnosti zjevení v Kristu je obsaženo, očištěno a dovršeno
všechno to pozitivní, s čím se střetáváme v oblasti filosofie a náboženství, což souvisí s katolickým rázem naší víry a identity.
Katolický křesťan proto není nejudaista či antijudaista, nemuslim
či antimuslim, nebuddhista či antibuddhista, rozhodně také není
neevangelík či antievangelík, nepravoslavný či antipravoslavný. Právě v této otevřenosti pravdě obsažené v jiných konfesích
a náboženstvích tkví síla plnosti pravdy, jejímiž jsme dědicové.
K tomu lze doplnit, že v tajemství Trojice shledáváme tajuplnou
a organickou přítomnost všech velkých intuicí lidstva o božství,
s nimž se v dějinách náboženství setkáváme. Je zde transcendence i imanence Boha vůči světu, je zde jednota i mnohost, je zde
osobní koncepce božství (Otec, Syn a Duch svatý) i prvek tajemné
73

Boží přirozenosti, který poukazuje k neosobním koncepcím božství v určitých náboženských tradicích. Věřící křesťan tak přímo
zakouší, že to, co je v náboženstvích lidstva přítomno, nachází své
naplnění v jeho vlastní víře. Zároveň je to pro něj výzva k tomu,
aby na ostatní pohlížel s úctou a vnímal roztroušené prvky pravdy
ve velkých náboženských tradicích lidstva, zároveň si však plně
uvědomuje to, jak paradoxální pravda o Trojjediném to vše také
očišťuje od jednostranností a dovršuje.
Pasáž označená jako I.B. je věnována otázce poměru mezi
teocentrismem a christocentrismem. Konstatování, že starozákonní a následně také novozákonnní monoteismus není totéž jako
přirozené teismy (srov. č. 420), je třeba brát velmi vážně, neboť
jde o správné místo tak zvané „přirozené teologie“ v rámci teologie křesťanské. S konstatováním, podle něhož christocentrismus
a teocentrismus jsou jedno a totéž, bude jistě každý křesťanský
teolog souhlasit, nicméně by bylo záhodno definovat přesněji, co
se míní výrazem „christocentrismus“. Nezdá se totiž, že autoři by
na tomto místě specificky uvažovali o poměru mezi tajemstvím
Ježíše Krista a stvořením v tom smyslu, že vtělené Slovo je vzorovou příčinou stvoření (christocentrismus v úzkém slova smyslu),
a proto používají daného výrazu v širším slova smyslu. Na tomto
místě si dovolím poznamenat, že řešení poměru mezi postavením
Ježíše Krista „uprostřed“ mezi Bohem Otcem a námi na jedné
straně a jeho soupodstatností s Otcem na straně druhé není právě
jednoduchou záležitostí. V dané souvislosti si dovolím pouze poznamenat, že obě právě zmíněné danosti víry lze sladit na základě
trojičního schématu, které čtenář nalezne v publikaci: C. V. POSPÍŠIL, Jako v nebi, tak i na zemi, Kostelní Vydří – Praha 2010, s. 30.
Zde načrtnuté schéma totiž umožňuje Kristovu mediaci vnímat
„horizontálně“, a tak ji sladit jednak s pravým božstvím vtěleného
Syna, s tajemství Trojice, ale také s dalšími podřazenými – subalterními mediacemi v dějinách spásy. Podrobnější prezentace
zmíněné problematiky pochopitelně překračuje rámec vymezený
pro tento stručný úvod k dokumentu MTK.
Třetí část první kapitoly (I.C.) pojednává přímo o problematice ekonomické a imanentní Trojice. MTK vychází z Rahnerova
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„Grundaxiomu“, zároveň jej ale modifikuje tím, že vedle identity
mezi oběma rovinami trojičního tajemství klade důraz na nevyhnutelnou diferenci mezi nestvořeným a stvořeným bytím. MTK
tudíž odmítá jak odtrhování dějin spásy od tajemství imanentní
Trojice, což je hodnoceno jako určitá forma agnosticismu (srov.
č. 426), tak směšování stvořeného a nestvořeného bytí, tedy určitou formu panteismu.
Velmi inspirativní je následující výrok o pozemském životě
vtěleného Syna: „Tato událost, v níž se Bůh zjevuje a sdílí absolutním a definitivním způsobem, se určitým způsobem týká i vlastního bytí Boha Otce, neboť on je Bohem, jenž uskutečňuje tato
tajemství a prožívá je jako své vlastní v jednotě se Synem a s Duchem svatým.“ (č. 427). Zdá se, že teologové zatím nereflektovali
dostatečně to, že i Otec patří nejen k imanentní, ale plnoprávně
také k ekonomické Trojici. V dané souvislosti si opět dovolím připomenout trojiční schéma, které čtenář nalezne v publikaci: C. V.
POSPÍŠIL, Jako v nebi, tak i na zemi, Kostelní Vydří – Praha 2010,
s. 30, kde je Otcova přítomnost v ekonomické Trojici a v životě
vtěleného Syna plně respektována.
Čtvrtá část první kapitoly (I.D) pojednává o poměru mezi
christologií a antropologií. MTK se jasně vyslovuje k polaritě
funkcionální – ontologická christologie v tom smyslu, že jedno
bez druhého nedává smysl, a proto zdravá christologické reflexe
musí usilovat o vyváženost mezi „proexistencí“ a „preexistencí“.
K tomu je třeba dodat, že zmíněná polarita je přítomna již v Novém zákoně, kde se setkáváme s jasnou ontologizací prvopočátečně funkcionálních christologických titulů.
Pokud se jedná o vlastní poměr mezi christologií a antropologií, MTK zřetelně kráčí ve šlépějích II. vatikánského koncilu,
když učí, že divinizace je vrcholnou formou humanizace (srov.
č. 431). Velmi podnětný je výrok: „V jádru takovéto »metafyziky
lásky« už nenacházíme především podstatu jako v antické filosofii, nýbrž osobu, jejíž nejdokonalejším a úkonem je láska, která je
také s to přivádět osobu k dokonalosti“ (č. 432). Není nesnadné
zde vytušit vliv dialogického personalismu a možná také myšlenkové přínosy originálního teologa K. Hemmerleho. Každopádně
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zde vidíme určité předznamenání toho, co bude později definováno jako trinitární ontologie.
Určité problémy spjaté s pojímáním divinizace člověka se
řeší v části označené I.E. Dnes bychom možná k tomu, co MTK
učí, připojili zmínku o perichorezi, která znamená jak dokonalou jednotu, tak trvalost sjednocených identit. Jedině na základě
trojičního mystéria, kde se dokonalá jednota snoubí s maximální
diferencí osobních identit, je možná spása, která znamená jednak
dokonalé sjednocení člověka s Otcem v Kristu a Duchu, tak to, že
člověk důsledně zůstává sebou samým. Jestliže východní náboženství hovoří o konci vlastního „já“ a jeho určitém rozplynutí se
v božství, pak křesťanství k tomuto aspektu sjednocení připojuje
personální prvek respektu milujícího k milovanému. Člověk Ježíš
je plně prodchnut Duchem, zároveň ale zůstává sám sebou, oslavený Pán je identický s Ukřižovaným, a proto i my v plnosti spásy
po jeho vzoru zůstaneme každý sebou samým.
Ve druhé kapitole se setkáváme s pokusem o objasnění dvou
tématik. V pasáži II.A. se hovoří o Kristově preexistenci jako
o pojítku mezi christologií a trinitologií. Preexistence není pouhou
subjektivní interpretací, nýbrž představuje tajemnou realitu, bez
níž by identita Ježíše Krista a jeho význam pro nás ztratily svou
nejvlastnější povahu. Konstatování, že pojem „preexistence“ je
třeba aplikovat analogickým způsobem, nás vede k hlubšímu zamyšlení nad tímto postbibilickým výrazem. Zdá se, že podvědomě
časové vnímání tohoto výrazu může vést k podezření, jako kdybychom stáli před určitým mýtickým konceptem. Nezapomínejme
na to, že bytí Slova ve věčnosti nepodléhá změně, změna se může
týkat jedině přijaté lidské přirozenosti. Z hlediska věčného Slova
nemůže být řeči o nějakém „před“ či „po“ vtělení.
V pasáži II.B. se hovoří o problematice trinitární teologie
kříže, kde se autoři potýkají s problematikou Božího „utrpení“.
V článku č. 452 se hovoří o starozákonních výpovědích, které
popisují zarmoucení Boha nad hříchem lidí. MTK v daném kontextu říká, že: „Všechny tyto výroky se zřejmě nedají vysvětlovat
jako prosté antropomorfismy.“ Pozorný čtenář si ihned položí
otázku, zda by v daném kontextu nebylo přesnější použít výra76

zu: „antropopatismy.“ Zamýšlíme-li se nad nejhlubším kořenem
antropomorfismů a antropopatismů, neměli bychom jako křesťané nakonec dojít k tajemství vtělení a k tomu, že lidství musí
být nějak tajemně obsaženo v Synu? Pokud by tomu tak nebylo,
vtělení by implikovalo pro Slovo změnu, což by bylo v rozporu
s jeho pravým božstvím. Antropomorfismus či antropopatismus
tedy není jen průmětem člověka do božství, pouhým literárním
prostředkem, ale zejména ve Starém zákoně spíše tajemným předznamenáním mystéria boholidství.
V č. 453 nacházíme zlatou zásadu, která jasně popisuje nevýslovné mystérium souběhu Boží nevystavenosti utrpení, což
úzce souvisí s transcendencí Boha vůči světu, s Božím compassio – soucítěním, sou-strastí s člověkem a tvorstvem, což zase
personalisticky úzce souvisí s tajemstvím pravé Boží imanence
vzhledem ke světu. Bůh není necitelný, jak jinak by pak mohl
být milosrdný a plný soucítění, zároveň je ale suverénním Pánem.
W. Kasper ve své christologii dané mystérium popisuje pomocí
paradoxu láska jako vazba na druhého a svoboda jako nezávislost.
Bůh tedy trpí netrpným způsobem, protože ve své nevýslovné
svobodě chce milovat.
C. V. Pospíšil
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Teologie – Christologie – Antropologie
(Desiderium et cognitio Dei)
(1981)1
Úvod
(404) Mezinárodní teologická komise již od prvního plenárního zasedání v roce 1979 zaměřila svou práci na christologii a následně v roce 1980 publikovala závěrečný dokument (srov. latinský text Quaestiones selectae de christologia, in Gregorianum 61,
1980, s. 609–632; EV 7, čl. 631–694; řada překladů do národních
jazyků). Po vypršení druhého pětiletého období činnosti MTK
(1974–1979) došlo v říjnu 1980 k částečné obměně jejích členů.
Většina, což platí především o nově zvolených členech, rozhodla
pokračovat ve studiu christologie. MTK měla sice naprostou volnost diskutovat jakoukoli otázku z oblasti christologie, nicméně
z opatrnosti a kvůli tomu, aby se nemrhalo časem a energií, nakonec dospěla k rozhodnutí, že nebude pouze znovu promýšlet
obsah již publikovaného dokumentu.
(405) Úkolem plenárního zasedání v roce 1981 bylo hledání
dalších záměrů a doplňujících aspektů. Pročež bude především vyložena otázka sepětí mezi christologií a celkem našeho vypovídání
o Bohu spolu s křesťanskou vírou v trojičního Boha. Po ozřejmení
těchto základních bodů bude vymezen poměr mezi christologií
a antropologií. Dále pak se zaměříme na dvě otázky, které jsou
těsně spjaty se základy christologie, jež si však vyžadují, aby byly
pojednány specifickým způsobem. Jedná se o Kristovu preexistenci a o dnes diskutovanou otázku „utrpení Boha.“ Dvě zmíněné
tématiky skýtají příklad toho, jak se aktuální problémy a klasické
odpovědi mohou vzájemně osvětlovat v rámci plodného dialogu.
V EV 8 nacházíme následující sdělení: Závěrečná relace: plenární zasedání
1981, říjen 1982; Gregorianum 64, 1983, s. 5–24. Italský překlad s úpravami in
Civiltà Cattolica 1. 1. 1983, s. 50–65.
1
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V této perspektivě by dva dokumenty věnované christologii
jakožto plody prvního respektive druhého zasedání mohly být bezesporu vnímány jako jeden celek, což bude moci posoudit sám
shovívavý čtenář.
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I. Základ a kontext christologie
(406) Ten, kdo provádí reflexi v oblasti christologie, musí
brát na zřetel její kontext, tedy touhu po Bohu a poznání Boha ze
strany člověka, zjevení trojičního Boha a obraz člověka, který vyplývá jak ze současných antropologických koncepci, tak ze samotného vtělení Ježíše Krista. Bez odpovídající přípravy věnované
těmto základním prvkům je samotná stavba christologie vystavena
určitému riziku.
Kromě toho se zatemňuje jasnost důsledků, které z toho mají
vyplývat pro vypracování nauky o člověku. Z uvedených důvodů
je třeba vrhnout nové světlo na komplexní horizont, do něhož je
situována každá christologie.
I.A. Ekonomie Ježíše Krista a zjevení Boha
(407) 1. Jaký poměr existuje mezi christologií a problematikou zjevení Boha? Abychom vyloučili při výkladu této látky
jakékoli směšování a oddělování, budeme se držet dvou vzájemně
se doplňujících cest, jedná se o cestu, která sestupuje od Boha
k Ježíšovi, a o cestu, která vystupuje od Ježíše k Bohu.
(408) 1.1. Vytváří se směšování mezi christologií a vnímáním
Boha, když se předpokládá, že mimo Ježíše Krista jméno Boží
nemá žádný smysl a že neexistuje jiná teologie mimo té, která
pramení z křesťanského zjevení. Postupuje-li se tímto způsobem,
nerespektuje se tajemství stvořeného člověka, v němž se v průběhu celých jeho dějin rodí přirozená touha po Bohu a v jehož duši
rozličná náboženství a filosofické nauky odhalují určité předběžné
poznání Boha. Zároveň se v takovém případě opomíjí důležitost
Božích stop přítomných ve stvoření (srov. Řím 1, 20). Současně
se takto vedená reflexe dostává do rozporu: s ekonomií, podle níž
zjevení jediného Boha bylo dáno Izraeli, vyvolenému národu,
tedy s ekonomií, kterou církev uznávala již od svého počátku
a napořád; s Ježíšovým teocentrickým postojem, podle něhož
Bůh Abrahámův, Izákův Jákobův je jeho Otcem. Konečně vzniká
velká dvojznačnost v tom, jak se má vnímat vyznání víry: „Ježíš
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Kristus je Boží Syn.“ Tato dvojznačnost by nakonec mohla vést
k ateistické christologii.
(409) 1.2. Pokud se jedná o oddělování mezi christologií
a vnímáním zjeveného Boha, pak platí, že všude tam, kde se
zmíněné oddělování projevuje v celku teologie, což často vede
k mínění, podle něhož představa Boha vypracovaná filosofickou
moudrostí sama stačí k reflexi o zjevené víře. Tímto způsobem se
zneuznávají jak originalita zjevení, jímž byl obdařen izraelský národ, tak ještě zásadnější novost, jíž se vyznačuje křesťanská víra,
čímž se umenšuje význam události Ježíše Krista. Tato separace
paradoxně může člověka uvádět do přesvědčení, že christologické
bádání si stačí samo pro sebe, aniž by bylo třeba činit jakoukoli
zmínku o Bohu.
(410) 2. Zdá se, že zde můžeme s příslušnými přizpůsobeními uplatňovat kritérium vyjádřeným v chalkedonské definici:
Mezi christologií a problémem Boha je třeba rozlišovat, a to bez
směšování a oddělování. Zároveň shledáváme rozlišení mezi
dvěma epochami zjevení, které spolu vzájemně korespondují.
První spočívá v univerzálním zjevování, které Bůh o sobě dává
v prvopočátečním stvoření. Druhá tkví v osobnějším zjevení,
které postupuje v dějinách spásy od povolání Abraháma až k události Ježíše Krista, Syna Božího.
(411) 3. Z uvedeného důvodu platí, že cesta, která směřuje
k chápání Ježíše ve světle představy Boha, a cesta, která v Ježíšovi
odhaluje Boha, se vzájemně implikují.
(412) 3.1. Na jedné straně platí, že věřící by nemohl v Ježíšovi rozpoznat plné zjevení Boha jinak nežli ve světle předběžného
poznání Boha a touhy po něm, jež jsou přítomny v srdci člověka.
Odedávna toto světlo září, i když není prosto omylů, v náboženstvích různých národů a v bádání filosofů. Toto světlo se projevuje
již prostřednictvím zjevení jediného Boha ve Starém zákoně a je i
dnes přítomno v povědomí současných lidí, a to navzdory nakažlivosti ateismu. S tímto světlem se setkáváme v touze po absolutních hodnotách, jako je spravedlnost nebo solidarita. Kromě toho
se toto světlo předpokládá ve vyznání víry: „Ježíš Kristus je Syn
Boží.“
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(413) 3.2.Na druhé straně je třeba jít ještě dál. Zároveň je
totiž nutno s plnou pokorou přiznat jednak to, že víra a život křesťanů není dostatečně v souladu s tímto absolutně zdarma darovaným zjevením, jež nachází své naplnění v Ježíši Kristu, jednak
to, že zjevené tajemství překračuje všechny druhy teologických
výpovědí. Tajemství Boha, jak bylo definitivně zjeveno v Ježíši
Kristu, zahrnuje nezměrné bohatství (srov. Ef 3, 8), jež přesahuje,
ba transcenduje myšlenky a touhy filosofického ducha a náboženského ducha, když jsou ponecháni svým vlastním silám. Všechno
to pravdivé, co může obsahovat filosofický duch a náboženský
duch, toto zjevené tajemství v sobě zahrnuje, potvrzuje a přivádí
to k naplnění, před nejvznešenějšími lidskými intuicemi toto naplnění otvírá cestu k Bohu, jenž je vždy větší. Toto zjevené tajemství
napravuje omyly a scestnosti, s nimiž se ve zmíněných intuicích
setkáváme, a tak přivádí člověka na přímé a široké cesty, po nichž
člověk v touze pátrá. Tak tedy tajemství víry, do něhož lidská inteligence může vždy pronikat ještě hlouběji, zahrnuje a propojuje
náboženské intuice a zkušenosti lidstva, a to takovým způsobem,
aby se stále lépe realizoval katolický ráz víry.
(414) 3.3. Ježíš Kristus, v němž vrcholí zjevení probíhající
v celých dějinách spásy, totiž vyjevuje tajemství Boha, jehož
trojiční život je pramenem sdílení, jež je plně láskou, jak v něm
samotném, tak vůči nám. Tento Bůh, již zjevený ve Starém zákoně a definitivně hlásaný Ježíšem Kristem, se připodobnil člověku
(srov. Dt 4, 7; KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ, Strom. II, 5, 4).
V určitých náboženstvích lidstva je to spíše člověk, kdo hledá Boha, zatímco ve zjevení je to především Bůh, kdo hledá člověka a miluje ho z hloubi srdce. Takovéto zjištění, které překračuje
jakékoli předběžné poznání Boha, a tak představuje jeho naplnění
překračující všechny lidské schopnosti, je implicitně přítomno
ve vyznání víry: „Ježíš Kristus je Syn Boží.“
I.B. Poměr mezi teocentrismem a christocentrismem
(415) 1. V současné západní teologii (na tomto místě odhlížíme od středověké teologie) se otázkou, o níž pojednáváme,
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zabývá také diskuse vedená v jiných termínech, jedná se o „teocentrismus“ a „christocentrismus“. Uvedené výrazy umožňují
formulovat otázku následujícím způsobem: Vlastním a bezprostředním předmětem teologie je Bůh, anebo Ježíš Kristus? K tomuto problému přistoupíme tak, že formálně a logicky vymezíme
poměr mezi teocentrismem a christocentrismem. Materiálně odpovídáme na položenou otázku prostřednictvím jak předchozích,
tak následujících úvah.
(416) 1.1. Ve skutečnosti daná otázka spočívá na falešném
základě, jestliže se v teocentrismu postaveném do protikladu
k christocentrismu skrývá teismus, jenž zpochybňuje možnost
nebo skutečnost zjevení, anebo nebere na zřetel záležitost tohoto
druhu. K tomu je třeba říci z jedné strany, že v opravdu přirozeném teismu není nic, co by bylo v rozporu s christocentrismem;
z druhé strany, že křesťanský teocentrimus (zjevený, trinitární)
a christocentrimus jsou ve skutečnosti naprostou jednotou.
(417) 1.2. Křesťanský teocentrismus spočívá právě ve vyznání trojičního Boha, jehož jsme mohli poznat jedině prostřednictvím zjevení Ježíše Krista. Takže na jedné straně nás poznání
Ježíše Krista přivádí k poznání Trojice a dosahuje tak svého naplnění, na druhé straně není dáno poznání trojičního Boha jinak nežli v samotném poznání Ježíše Krista. Z toho vyplývá, že se nesmí
dělat žádné rozlišování mezi teocentrismem a christocentrismem,
neboť oba termíny označují identickou skutečnost.
(418) 1.3. Když ponecháme stranou méně adekvátní výrazové formy, pak christocentrismus je vlastním znakem christologie,
předmětem jejíhož zájmu je Ježíš z Nazareta, christologie, jejímž
nejhlubším záměrem je vyjadřovat Ježíšovu „jedinečnost“. Tato
Ježíšova jedinečnost je přímo v souladu se zjevením Trojice, neboť ona se na jedné straně definuje prostřednictvím specifického
vztahu samotného Ježíše k Otci a k Duchu svatému a následně
na straně druhé prostřednictvím specifického stavu, v němž Ježíš
existuje s lidmi a pro lidi.
(419) 2. Křesťanský teismus nevylučuje přirozený teismus,
ba v jistém slova smyslu ho předpokládá, neboť jeho pramen
se nachází v Bohu, jenž se zjevil díky absolutně svobodnému
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rozhodnutí své vůle. Přirozený teismus tedy niterně závisí na lidském rozumu, jak tomu učí I. vatikánský konci (srov. DSH 3004,
3026).
(420) 3. Přirozený teismus nesmí být směšován se starozákonním teismem/monoteismem ani s různými historickými formami
teismu, které vyznávají nekřesťané ve svých náboženstvích. Starozákonní monoteismus vděčí za svůj původ nadpřirozenému zjevení, a tak se nachází v niterném poměru s trojičním zjevením.
Historické formy teismu se zrodily nikoli z „čiré přirozenosti“, nýbrž z přirozenosti zatížené hříchem, kterou Ježíš Kristus
objektivně vykoupil a povznesl k nadpřirozenému údělu.
I.C. Christologie a zjevení Trojice
(421) 1. Ekonomie Ježíše Krista zjevuje trojičního Boha,
jenomže Ježíše Krista můžeme poznat v jeho poslání jedině do té
míry, v jaké rozumíme dobře specifickému charakteru přítomnosti
Boha v něm. Proto teocentrismus a christocentrismus se osvětlují
a implikují navzájem. Zbývá však ještě otázka poměru mezi christologií a zjevením trojičního Boha.
(422) 1.1. Podle svědectví Nového zákona tradice starověké
církve vždy považovala za jisté to, že prostřednictvím příchodu
Ježíše Krista a prostřednictvím daru Ducha svatého se nám Bůh
zjevil takový, jaký je. On je sám v sobě takový, jaký se nám zjevil:
„Filipe ... kdo vidí mne, vidí Otce“ (Jan 14, 9).
(423) 1.2. V důsledku toho platí, že jaká jsou tři jména Boží,
která se projevují v ekonomii spásy, taková jsou rovněž v „teologii“, tedy podle pojetí řeckých církevních otců ve vědění, jež
máme ohledně věčného Božího života. Pro nás je tato ekonomie
spásy jediným a definitivním zdrojem veškerého poznání ohledně
tajemství Trojice. Vypracování trinitární nauky vychází z ekonomie spásy.
Věčná a imanentní Trojice je ze své strany nutným předpokladem ekonomické Trojice. Teologie i katecheze musejí učinit
zadost tomuto údaji prvotní víry.
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(424) 2. Nuže tedy základní axiom dnešní teologie se vyjadřuje velmi korektně v následujícím tvrzení: Trojice, která se
zjevuje v ekonomii spásy, je imanentní Trojice. Je to imanentní
Trojice, která se sděluje svobodně a milostivě v ekonomii spásy.
(425) 2.1. V důsledku toho se v teologii a v katechezi vyloučí každý druh oddělování mezi christologií a trinitární teologií.
Tajemství Ježíše Krista se nachází v trinitární struktuře. Oddělování, které pranýřujeme, může nabývat jak neoscholastické, tak
i moderní podoby. Určití představitelé tak zvané neoscholastiky
dospěli k tomu, že izolují nahlížení Trojice od celku křesťanského
tajemství a že na tajemství Trojice neberou zřetel ve svém pojímání vtělení a zbožštění člověka. Někdy se zcela opomíjel důraz na
důležitost Trojice, a to jak v celku pravd víry, tak v křesťanském
životě.
Ve své moderní podobě toto oddělování představuje určitou
oponu mezi lidmi a věčnou Trojicí, jako kdyby křesťanské zjevení
nevybízelo člověka k poznání trojičního Boha a k účasti na jeho
životě. Tato forma smýšlení vede k určitému druhu nepřijatelného
„agnosticismu“ vzhledem k tomu, co se týká věčné Trojice. Jestliže Bůh je větší než všechno, co o něm můžeme vědět, pak nás
křesťanské zjevení ujišťuje, že toto „víc“ je vždy trinitární.
(426) 2.2. Stejně tak je ale třeba se varovat každého bezprostředního směšování mezi událostí Ježíše Krista a Trojicí. Není
pravda, že Trojice by se ustavila jedině v dějinách spásy skrze
vtělení, kříž a vzkříšení Ježíše Krista téměř tak, jako kdyby Bůh
měl zapotřebí určitého dějinného procesu k tomu, aby se stal trojičním. Je tudíž třeba zachovávat rozlišení na jedné straně mezi
imanentní Trojicí, kde je svoboda identická s nezbytností ve věčné
Boží esenci, a na straně druhé trojiční ekonomií, kde Bůh uplatňuje absolutním způsobem svou svobodu, aniž by byl vystaven
jakékoli nezbytnosti ze strany přirozenosti.
(427) 3. Rozlišování mezi imanentní Trojicí a ekonomickou
Trojicí je v souladu se skutečnou identitou mezi nimi. Zmíněné
distinkce se tedy nebude používat k tomu, aby se ospravedlňovaly
nové typy oddělování, ale bude se vnímat podle trojího kroku tvrzení, popření a nejvyšší míry. Ekonomie spásy ukazuje, že věčný
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Syn přijímá do svého vlastního života „kenotickou“ událost narození, lidského života a smrti na kříži. Tato událost, v níž se Bůh
zjevuje a sdílí absolutním a definitivním způsobem, se určitým
způsobem týká i vlastního bytí Boha Otce, neboť on je Bohem,
jenž uskutečňuje tato tajemství a prožívá je jako své vlastní v jednotě se Synem a s Duchem svatým. V tajemství Ježíše Krista se
nám totiž Bůh Otec nejenom svobodně a milostivě zjevuje a sdílí
skrze Syna a v Duchu svatém, ale Otec rovněž vede se Synem
a Duchem svatým – alespoň podle způsobu našeho myšlení – trojiční život hluboce a taktéž do jisté míry novým způsobem, neboť
vztah Otce k vtělenému Synovi v naplnění daru Ducha svatého je
tentýž konstitutivní vztah Trojice. Ve vnitřním životě trojičního
Boha existuje předpoklad možnosti těchto událostí, které nám
nepochopitelná Boží svoboda nabízí v dějinách spásy díky Pánu
Ježíši Kristu.
Velké události Ježíšova života tedy pro nás zřetelně překládají a o novou působnost v náš prospěch obohacují dialog věčného plození, v němž Otec říká Synovi: „Ty jsi můj Syn, já jsem
tě dnes zplodil“ (srov. Žl 2, 7; Sk 13, 33; Žid 1, 5; 5, 5 a rovněž
Lk 3, 22).
I.D. Poměr mezi christologií a antropologií
(428) 1. Moderní christologie se často zakládala a strukturovala nikoli tolik v teologii trojičního Boha, jako spíše v antropologii, která představovala nový princip chápání, což platí především
na poli soteriologie. Za cíl vykoupení se považovala spíše humanizace člověka nežli jeho zbožštění. Prostřednictvím zmíněného
vývoje krize metafyziky, která se již projevovala na poli filosofie,
zasáhla samotné srdce teologie. Právě z toho vzchází velmi závažný důsledek, který se zřetelně projevuje v moderní teologii,
totiž značná nevyváženost mezi „ontologickým“ přístupem a čistě
„funkcionálním“ přístupem (podle mínění některých by měla být
bližší biblickému způsobu myšlení). V dané situaci před námi leží
úkol vymezit novým způsobem poměr mezi antropologií a christologií na základě jejich vzájemné analogičnosti. Kromě toho bu88

deme muset věnovat samostatný bod problému zbožštění člověka
(viz níže oddíl E), k němuž je třeba přistupovat z hlediska, který
dané tematice odpovídá.
(429) Zvěst, jejímž předmětem je Ježíš Kristus, Syn Boží, se
v Bibli předkládá ve formě „pro vás“, pročež platí, že celou christologii je třeba pojímat z hlediska soteriologie. V určitém slova
smyslu je tudíž oprávněné, že se někteří moderní autoři pokusili
vypracovat „funkcionální“ christologii. Z druhé strany viděno je
však zase třeba přiznat, že Ježíšovu „existenci pro druhé“ nelze
oddělovat od jeho vztahu k Otci, ani od jeho niterného společenství s ním, v důsledku čehož se proto musí zakládat na jeho
věčném synovství. „Pro-existence“ Ježíše Krista, jejímž prostřednictvím se sám Bůh sděluje lidem, předpokládá jeho preexistenci.
V opačném případě by se zvěst o Ježíši Kristu jako o Spasiteli
stala čirou fikcí a iluzí a nemohla by se ubránit proti moderní
námitce, že se jedná pouze o určitou ideologii. Klást si otázku,
zda christologie má být ontologická, nebo funkcionální, znamená
vytvářet klamné dilema.
(430) 2. Antropologický aspekt christologie může být vnímán na základě biblické typologie „Adam – Kristus“ (srov. Řím 5,
12–21; 1 Kor 15, 45–49) trojím způsobem:
2.1. Člověk je od Boha, svého stvořitele, obdařen svobodou.
Víra tudíž předpokládá, že člověk má schopnost, aby odpověděl
Bohu a aby se mu otevřel. Proto christologie vyžaduje antropologii. Z uvedených důvodů teologie podle nauky II. vatikánského
koncilu musí přiznávat člověku a světu relativní autonomii, která
odpovídá statutu druhé příčiny a která se zakládá na vztahu tvora
k Bohu stvořiteli. Teologie tudíž musí nejen přiznávat vědám spravedlivou autonomii (srov. GS čl. 36; 41; 56; LG čl. 36; AA čl. 7),
ba musí v pozitivním slova smyslu přijmout důraz kladený v naší
epoše na antropologii. Křesťanská víra musí projevovat svůj vlastní charakter tím, že bude bránit a vysoce hodnotit transcendenci,
což je charakteristika vlastní lidské osobě (srov. LG čl. 76).
(431) 2.2. Evangelium Ježíše Krista se neomezuje pouze na
to, že by předpokládalo existenci a esenci člověka, nýbrž přináší
člověku jeho plné dovršení. To, co všichni lidé hledají, po čem
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touží a več přinejmenším implicitně doufají, má natolik transcendentní povahu a je natolik nekonečné, že to lze nalézt jedině
v Bohu. Pravá humanizace člověka nachází svůj vrchol v jeho
divinizaci na základě milosti, tedy v přátelství a společenství
s Bohem, které činí z člověka Boží chrám, neboť v něm přebývají
Otec, Syn a Duch svatý. Klanění Bohu a jeho uctívání, zejména
pak eucharistická úcta, činí člověka opravdu lidským. Proto také
v Ježíši Kristu, jenž je zároveň Bůh i člověk, člověk dosahuje své
eschatologické plnosti. Výlučně v Ježíši Kristu dospíváme k měřítku plnosti zralého lidství (srov. Ef 4, 13). Jedině v Ježíši Kristu
se konkrétně nachází neomezená otevřenost člověka, především
pak platí, že v něm je nám plně zjeveno tajemství člověka a vznešenost jeho povolání (srov. GS čl. 22). Milost Ježíše Krista bohatě
naplňuje hluboké touhy člověka, ba dokonce i ty touhy, které překračují meze lidských sil.
Dějiny spásy prožívané izraelským národem představují typ
lidské naděje, již Bůh nezklame, i když věrné a nesmírně štědré
naplnění Božích přislíbení postupuje po nových a leckdy nepředvídatelných cestách.
(432) 2.3. Christologická vymezení a christologické dokonalosti člověka kladou otazník za absolutní autonomií, kterou si pro
sebe zvolil hříšník. Proto také platí, že zvěstování evangelia nelze
oddělovat od zvěstování soudu a od výzvy k obrácení. Sám kříž,
skrze nějž jsme byli spaseni, vyjadřuje Boží soud nad každým hříchem. Kráčet po cestě kříže a žít ve společenství s ukřižovaným
Ježíšem Kristem, neznamená zničení člověka, může však znamenat likvidaci mnoha forem odcizení, které je vposledku důsledkem
moci hříchu, otroctví zákona a smrti. Kříž je znamením svobody,
k níž nás Ježíš Kristus povolal (srov. Gal 5, 1.13), a také nám tuto
svobodu přináší. Z uvedeného důvodu Pánova pascha, tedy naše
účast na kříži a vzkříšení Ježíš Krista, představuje tu pravou cestu,
která přivádí člověka k jeho dokonalosti.
(433) 3. V těchto třech pohledech na člověka, které nám
christologie nabízí, se tajemství Boha a člověka projevuje ve světě
jako tajemství lásky. Ve světle křesťanské víry je možno z toho
vyvodit novou globální vizi universa. Ačkoli tato vize podrobuje
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kritickému zkoumání přání dnešního člověka, přece však stvrzuje
jeho důležitost, očišťuje ho a překračuje ho.
V jádru takovéto „metafyziky lásky“ už nenacházíme především podstatu jako v antické filosofii, nýbrž osobu, jejíž nejdokonalejším a úkonem je láska, která je také s to přivádět osobu
k dokonalosti.
(434) Podobná prorocká nebo christologická interpretace
skutečnosti dále nabývá zásadního významu při aplikaci osobních
i sociálních morálních přikázání. Zvěstování víry musí předpokládat určitou relativní autonomii lidského chování (srov. Řím 2,
14nn.), nicméně zároveň se k nim musí stavět kriticky a aplikovat
na ně měřítko, jímž je sám Ježíš Kristus, aby tak toto zvěstování
sloužilo lidské důstojnosti a současně také spravedlnosti v lidské
společnosti. Konečně toto zvěstování musí překonávat spravedlnost křesťanskou láskou, která je duší pravé spravedlnosti. Tímto
způsobem se pokřesťanšťuje étos, jenž může nabývat mnoha
výrazů. Ze samotného evangelia Ježíše Krista proto oprávněně
vyplývá právo budovat v dějinách světa „civilizaci lásky“.
I.E. Boží obraz v člověku čili křesťanský smysl „zbožštění“ člověka
(435) 1. „Slovo se učinilo tělem, aby se člověk mohl stát
Bohem“ (ATHANASIOS, De incarnatione 54, 3). Tento axiom soteriologie církevních otců, zejména těch řeckých, bývá dnes z řady
důvodů popírán. Někteří zastávají mínění, že „divinizace“ představuje typicky helénistický koncept spásy, který by mohl vést
k úniku z lidské reality a směřovat k popírání člověka. V očích
těchto lidí zbožštění odstraňuje distanci mezi Bohem a člověkem
a vede k jejich smíšení a nerozlišování. Někdy se proti výroku
církevních otců staví jiný výrok, který je považován za vhodnější
pro naši dobu: „Bůh se učinil člověkem, aby se člověk stal humánnějším.“ Je nesporné že výrazy: deificatio, theósis, theopoiésis,
homoiósis theó atd. v sobě skrývají určitou dvojznačnost. Proto je
vhodné krátce vysvětlit autenticky křesťanský význam „zbožštění“ a osvětlit při tom jeho hlavní aspekty.
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(436) 2. Je skutečností, že řecká filosofie a řecké náboženství
uznávaly „přirozenou“ příbuznost mezi lidským duchem a božským duchem, zatímco biblické zjevení pojednává o člověku jasně jako tvorovi, který směřuje k Bohu prostřednictvím kontemplace a lásky. Člověk se stává spřízněn s Bohem ne tolik na základě
svých intelektuálních schopností, jako spíše kvůli obrácení srdce,
kvůli nové poslušnosti v oblasti mravního jednání, což člověk
dostává na základě Boží milosti. Jedině prostřednictvím milosti
člověk, který je předmětem Božího povolání, může dospět k tomu,
čím je Bůh na základě přirozenosti.
(437) 3. K těmto základním myšlenkovým liniím se připojují argumenty z oblasti křesťanského hlásání. Jakožto stvořený
k obrazu a podobě Boží je člověk pozván ke společenství života
s Bohem, jenž je jediný, kdo může uspokojit ty nejhlubší lidské
aspirace. Myšlenka zbožštění dosahuje svého vrcholného uskutečnění ve vtělení Ježíše Krista. Slovo přijímá naše smrtelné tělo proto, abychom osvobozeni z hříchu a smrti měli účast na božském
životě. Díky Ježíši Kristu a v Duchu svatém jsme syny, a proto
také spoludědicové (srov. Řím 8, 17) a máme účast na Boží přirozenosti (2 Petr 1, 4). Zbožštění spočívá právě v této milosti, která
nás osvobozuje ze smrti hříchu a daruje nám božský život. Jsme
totiž synové a dcery v Synu.
(438) 4. Opravdu křesťanský význam tohoto tvrzení se stává
ještě hlubším ve světle tajemství Ježíše Krista. Jako totiž vtělení neproměňuje, ani neničí božskou přirozenost Slova, tak také
božství neproměňuje, ani neničí lidskou přirozenost Ježíše Krista.
Ve skutečnosti tuto lidskou přirozenost posiluje a přivádí k dokonalosti v jejím původním stavu stvořenosti. Vykoupení neznamená proměnu lidské přirozenosti v něco božského, nýbrž ji pozvedá
podle měřítka, jímž je sám Ježíš Kristus.
V myšlení Maxima Vyznavače je tato idea poznamenána
svrchovanou zkušenosti Ježíše Krista, tedy jeho utrpením a jeho
opuštěností, již zakusil ze strany Boha. Čím hlubší účast chtěl mít
Ježíš Kristus na lidské bídě, tím více se člověk povznáší k účasti
na božském životě.
92

Když je tedy zbožštění takto správně pojímáno, pak činí
člověka dokonale lidským. Zbožštění je pravou a nejvyšší „humanizací“ člověka.
(439) 5. Spodobení, které člověka zbožšťuje, se neodehrává
bez milosti Ježíše Krista. Ta se uděluje přednostně prostřednictvím svátostí církve. Tyto svátosti nás účinně sjednocují se Spasitelovou bohoformní milostí, a to viditelným způsobem a pomocí
symbolů vzatých z našeho pozemského života (srov. LG čl. 7).
Dodáváme, že zbožštění se dává nikoli jednotlivci jako takovému,
nýbrž jakožto příslušníku společenství svatých, v Duchu svatém
se dokonce pozvání milosti Boží rozšiřuje na celý lidský rod. Je
tedy na křesťanech, aby svým životem potvrzovali a rozvíjeli posvěcení, které přijali (srov. LG čl. 39–42). Zbožštění dosahuje své
dokonalosti jedině v patření na trojičního Boha, které s sebou nese
blaženost ve společenství svatých.
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II. Některé důležitější body v aktuální christologické reflexi
(440) Na předešlých stránkách jsme vyložili základ christologie z hlediska jejích trinitárních a antropologických rozměrů.
Zůstávají však některé další problémy, o nichž je třeba pojednat
méně obšírně, ovšem konkrétně a jasně. Vybíráme z nich dva,
v první případě se jedná o „preexistenci“ Ježíše Krista, což je otázka nacházející se na pomezí mezi christologií a trinitární teologií,
ve druhém případě se jedná o neměnnost Boží a o jeho „utrpení.“
To jsou také problémy, které v současných debatách hrají velmi
důležitou roli.2
II.A. Problém preexistence Ježíše Krista
(441) 1. Dokud se klasická christologie mohla opírat o trinitární teologii, preexistence Ježíšovy božské přirozenosti nepředstavovala velké problémy. Jenomže současné bádání si bere jako
výchozí bod a měřítko zejména Ježíšův pozemský život, který pak
nahlíží pod zorným úhlem kritické metody (srov. Vybrané otázky
z christologie I.A. a B). Z uvedeného důvodu se v této preexistenci často spatřuje koncepce, která je cizorodá vzhledem k biblické
a náboženské víře, hodnotí se jako „pořečtění“ nebo jako spekulace, jako mýtus, tedy jako znehodnocení opravdové Ježíšovy lidské
přirozenosti. Někteří proto tvrdí, že tuto myšlenku není třeba přijímat doslovně a že postačuje chápat ji prostě jako symbolické vyjádření. Ve výpovědi o Kristově preexistenci by tito lidé spatřovali
pouze vyjádření či „přetlumočení“ Ježíšova absolutně jedinečného charakteru, jeho nezaměnitelné originality, jeho transcendence
vzhledem ke světu a dějinám, neboť Ježíš by pak podle nich neměl
vnitrosvětský původ. Zdá se, že v těchto současných teoriích je
myšlenka preexistence zbavována významu a rozmělňována.
(442) 2. Pokusy vysvětlovat biblická tvrzení o preexistenci
Ježíše Krista, které vycházely z mytologických, helénistických
Nemohli jsme dostatečně pojednat o třetím tématu, jímž je lidské vědění
a vědomí Ježíše Krista. Doufáme, že toto téma bude napříště předmětem dalšího
studia.
2
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a gnostických pramenů, se ukázaly být marné. Naproti tomu dnes
vystupují do popředí analogie, které se nacházejí v intertestamentární literatuře (srov. Aeth. Hen. 48, 3.6; Esd 13) a především
stimuly, které pocházejí ze starozákonní mudroslovné teologie
(srov. Přís 8, 22nn.; Sir 24). Kromě toho se přisuzuje velká důležitost vnitřním důvodům, které podpořily rozvoj biblické christologie, jedná se o jedinečný a specifický Ježíšův vztah k Otci (Abba,
jak říká Ježíš), jedinečné poslání Syna a jeho slavné vzkříšení.
Ve světle povýšení Ježíše Krista se jasně a definitivním způsobem
chápe jeho původ. Jelikož sedí po pravici Boha, tedy ve stavu
post-existence (= po pozemské existenci), preexistuje „již od počátku“ u Boha a před svým příchodem do světa. Od eschatologické události Ježíše Krista se přechází protologickému významu,
a naopak. Synovo jedinečné poslání (srov. Mk 12, 1–12) je neoddělitelné od osoby Ježíše Krista, jenž od Otce přijal nejen časový
a vymezený prorocký úkol, nýbrž také svůj s Otcem souvěčný
původ. Boží Syn přijal všechno věčně od Boha Otce. Konečně
je třeba vzít v potaz eschatologicko–soteriologickou perspektivu.
Ježíš Kristus by nás nemohl uvést do věčného života, pokud by on
sám nebyl „věčný“. Eschatologická zvěst a eschatologická nauka
předpokládají preexistenci Ježíše Krista i božskou preexistenci.
(443) To, že Ježíš má původ v Otci, není nějaká dedukce, která by vyplývala z pozdější reflexe křesťanů. Ježíšova slova, jeho
modlitba a jeho chování jasně dokládají, že on se v celé své existenci bez váhání nahlíží jako poslaný Otcem. Tak se přinejmenším
implicitně projevuje vědomí, která má Ježíš Kristus ohledně své
věčné existence jakožto Syn Boha Otce, jenž „musí“ usmířit s Bohem celý svět. (Jako první a základní prvky je třeba zmínit: »Já«
Ježíše Krista v synoptických evangeliích [»Já však vám pravím«],
slova »Já jsem« ve čtvrtém evangeliu a Ježíšovo »poslání« v četných novozákonních spisech).
3. Biblické bádání ozřejmilo, jak byl tento původní údaj
rozličnými způsoby v novozákonní oblasti postupně rozvíjen. Tak
došlo k tomu, že autentický význam Ježíšovy preexistence byl
jasně vyjádřen prostřednictvím následujících výroků:
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– vyvolení a věčná predestinace Ježíše Krista (srov. Žid 1,
3–7.10n.; 1 Petr 1, 20);
– poslání Božího Syna na svět v těle (srov. Gal 4, 4; Řím 8,
3n.; 1 Tim 3, 16; Jan 3, 16n.);
– kenóze, vtělení, smrt a slavné povýšení Ježíše Krista pojímané jako etapy jeho sestupu od Otce; všechny tyto výroky
poukazují na soteriologický a spasitelský význam události Ježíše
Krista (srov. také Flp 2, 6–11);
– Ježíš Kristus byl přítomen a působil skrytě již v dějinách
izraelského národa (srov. 1 Kor 10, 1–4; Jan 1, 30; 8, 14.58);
– Ježíš Kristus jakožto prostředník stvoření je rovněž tím,
kdo uchovává svět v existenci; zároveň je Hlava těla církve a ten,
kdo usmiřuje všechno (srov. 1 Kor 8, 6; Kol 1, 15nn.; Jan 1, 1–3;
Žid 1, 2n.). Všichni prostředníci, kteří vzbuzovali dojem, že mají
spasitelský význam, jsou buď eliminováni, nebo jsou myslitelní
jedině jako podřízení Kristu; Ježíš Kristus má absolutní převahu
nad všemi ostatními mediacemi a svými dílem i svou osobou představuje eschatologickou událost;
– Ježíš Kristus vykonává vládu nad celým kosmem a všem
uděluje vykoupení; toto vykoupení je vnímáno jako nové stvoření
(srov. 1 Kol 1, 15nn.; 1 Kor 8, 6; Žid 1, 2n.; Jan 1, 2);
– svým povýšením si Ježíš Kristus začíná podmaňovat mocnosti zla (srov. Flp 2, 10; Kol 1, 16.20).
(445) 4. Postbiblický pojem „preexistence“ v sobě tudíž
zahrnuje mnoho christologických prvků. Ačkoli se tento pojem
jakožto skutečnost zakládá na Písmu svatém, „preexistence“ zde
není zmíněna izolovaně a nepředstavuje tudíž jediný účel novozákonních výroků. Jedná se o systematický pojem, který shrnuje
různé teologické významy. V mnoha výrocích „preexistence“
představuje spíše pozadí, předpoklad a důvod dalších úvah. Jelikož se tedy nemůžeme spokojit s čistě formálním používáním
daného termínu, tak ho nesmíme také aplikovat jednoznačným
způsobem, nýbrž analogicky a s opatrností v závislosti na kontextu a s ohledem na rozličnost výše zmíněného obsahového
bohatství. Ačkoli je vystaven mnoha různým způsobům pojímání,
obsah pojmu „preexistence“ má význam nikoli pouhé „interpre96

tace“, která by byla v posledním důsledku subjektivní, nýbrž rovněž skutečného ontologického původu Ježíše Krista, nečasového
původu, který se projevuje v Ježíšově vědomí, jak již bylo řečeno
výše. „Preexistence“ chápaná biblicky neznamená pouze to, že
Kristus je souvěčný s Bohem, neboť tento termín se vztahuje k celému christologickému tajemství a pohybu, které vycházejí z bytí
s Otcem, pojímá do sebe kenózi a vtělení, potupnou smrt na kříži
a slavné povýšení, konečně se vztahuje k vykoupení všech lidí,
ke [Kristovu] primátu nad církví, k univerzálnímu a kosmickému
smíření. To všechno se předkládá z univerzálního soteriologického a rovněž staurologického hlediska. V zásadě všechny výpovědi
o preexistenci Ježíše Krista se vyskytují v hymnickém kontextu,
pročež nesou pečeť vyznání a chvály, které se zrodily ze zkušenosti, již církev činí z přítomnosti Boha. Tento soteriologický
a doxologický charakter, jenž nevylučuje opravdový ontologický
význam, však klade jasné meze oněm formám spekulace ohledně
preexistence, které nerespektují zmíněné charakteristiky.
(446) 5. Pojem „preexistence“ Ježíše Krista získal větší jasnost díky rozvoji christologické reflexe. Na určitých místech předpona „pre“ (například „dříve než všechno“, „dříve než Abrahám“)
nabývá časového zabarvení, které si uchovává, což odpovídá dějinnému charakteru křesťanské spásy, v posledním důsledku však
znamená absolutní a nečasový primát nad veškerým stvořením.
Na christologické rovině tato preexistence v Nikajském symbolu
(srov. DH č. 125), po ariánské krizi, nabývá definitivní zřejmosti:
Boží Syn zplozený Otcem není stvořený, neboť je soupodstatný
s Otcem.
(447) Tímto způsobem je myšlenka „preexistence“ Ježíše
Krista vynikajícím spojujícím bodem mezi christologií a trinitární
teologií, jak jsme o tom hovořili výše (srov. I.C. a D). Pravá christologie je nezbytně trinitární. Z druhé strany zase platí, že trinitární teologii je třeba vnímat v sepětí s christologií. Mezi Synem
ve věčném životě Božím a Synem v Ježíšově pozemském životě
shledáváme velmi těsnou vazbu, ba reálnou identitu, která stojí
na jednotě a synovském společenství Ježíše Krista s Bohem Otcem. Preexistenci Ježíše Krista je třeba chápat rovněž z hlediska
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příběhu Ježíše Krista, především pak z hlediska jeho naplnění ve
velikonoční události. Od počátku christologické reflexe preexistence Ježíše Krista, který je souvěčný s Otcem, pokud se nahlíží
na základě sestupného pohybu, tedy jakoby shora, byla chápána
rovněž v souvislosti se sdílením se Ježíše Krista a s jeho sebedarováním za život světa. Tato souvislost je zakotvena ve věčném
synovství Ježíše Krista vzhledem k Otci, díky kterémuž synovství
je plozen Otcem, a ustavuje se prostřednictvím biblického pojmu
„poslání“. Sebedarování Ježíše Krista za nás a za všechny lidi
má spásonosnou hodnotu jedině proto, že se rodí v Bohu, tedy
v preexistujícím Otcově Synu. To opětně dokládá soteriologický
charakter „preexistence“.
II.B. Trinitární aspekt kříže Ježíše Krista neboli problém „Božího
utrpení“
(448) V dnešní teologii často dochází k tomu, že se z historických či systematických důvodů zpochybňuje neměnnost Boha
a jeho nevystavenost utrpení, což platí především v kontextu
teologie kříže. Tak se zrodila různá pojetí „Božího utrpení,“ mezi
nimiž je třeba rozlišovat nepřiměřené koncepce od těch prvků,
které jsou ve shodě s biblickým zjevením. Jelikož debata o daném
problému je ještě v běhu, omezíme se jen na první přístup, který
však chce otevřít cestu k řešení této otázky.
(449) 1. Zastánci této teologie tvrdí, že jejich myšlenky se
nacházejí ve Starém i Novém zákoně i u některých církevních
otců. Je však zřejmé, že větší váhu zde má moderní filosofie, tedy
přinejmenším ve výstavbě této teorie.
(450) 1.1. Hegel byl první, kdo postuloval, že idea Boha,
má-li mít svůj plný obsah, musí zahrnovat „utrpení zapříčiněné
tím negativním“, čili „tvrdost opuštěnosti“ (die Härte der Gottlosigkeit). V Hegelově myšlení tkví základní dvojznačnost: Bůh
má, nebo nemá zapotřebí soužení spjatého s vývojem světa? Po
Hegelovi protestantští teologové, zastánci tak zvané kenotické
myšlenkové linie, a mnozí anglikáni rozvinuli „staurocentrické“
systémy, podle nichž se Synovo utrpení rozličnými způsoby týká
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celé Trojice a vyjevuje především utrpení Otce, jenž opouští Syna,
vždyť „on neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky je
vydal“ (Řím 8, 32; srov. Jan 3, 16) a také utrpení Ducha svatého,
jenž v Synově umučení na sebe bere „distanci“ mezi Otcem a Synem.
(451) 1.2. Podle mnoha našich současníků má toto trojiční
utrpení svůj základ v samotné Boží esenci. Podle jiných se ale zakládá na kenózi Boha, který tvoří, a tak se určitým způsobem váže
na svobodu tvora, konečně podle dalších se toto trojiční utrpení
zakládá na smlouvě, již Bůh uzavřel a jejímž prostřednictvím se
svobodně zavazuje vydat svého Syna. Zastánci tohoto mínění mají
za to, že toto „vydání vlastního Syna“ způsobuje Bohu Otci hlubší
utrpení než je jakékoli jiné utrpení v oboru stvoření.
V těchto posledních letech mnozí katoličtí autoři převzali
podobné teze a domnívají se, že hlavním úkolem Ukřižovaného je
zjevovat Otcovo utrpení.
(452) 2. Starý zákon nám navzdory Boží transcendenci (srov.
Jer 7, 16–19) často dává na srozuměnou, že Bůh je zarmoucen
kvůli hříchům lidí. Všechny tyto výroky se zřejmě nedají vysvětlovat jako prosté antropomorfismy (srov. například: Bůh „litoval,
že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci“ Gn 6, 6; srov.
Dt 4, 25; Žl 78, 41; Iz 7, 13; 63, 10; Jer 12, 7; 31, 20; Oz 4, 6;
6, 4; 11, 8n.). Rabínská teologie jde v této věci ještě dále a hovoří kupříkladu o Bohu, jenž si naříká buď kvůli tmu, že uzavřel
smlouvu, která ho zavazuje, nebo kvůli zničení chrámu. Rabínská
teologie současně hovoří o slabosti Boha vůči mocnostem zla (viz
texty v P. KUHN – E. J. BRILL (ed.), Gottes Trauer und Klage in der
rabbinischen Überlieferung, Leiden 1978, s. 17nn., s. 275nn.).
V Novém zákoně se setkáváme s Ježíšovými slzami (srov.
Lk 19, 41), s jeho hněvem (srov. Mk 3, 5) a se smutkem, které Ježíš zakouší (srov. Mt 17, 17), představují rovněž projevy určitého
způsobu Božího jednání. Na jiných místech se výslovně tvrdí, že
Bůh se hněvá (srov. Řím 1, 18; 3, 5; 9, 22; Jan 3, 36; Zj 15, 1).
(453) 3. Není pochyb o tom, že církevní otcové proti pohanským mytologiím podtrhují Boží apatheia, aniž by zároveň
popírali jeho soucítění s utrpením světa. Pro církevní otce termín
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apatheia znamená opak vůči pathos, což je slovo, jímž se označuje nedobrovolné utrpení, které přichází zvenku, nebo utrpení jako
důsledek padlé lidské přirozenosti. Když připouštějí přirozené
a nevinné pocity (jako je hlad nebo ospalost) pak je přisuzují Ježíši Kristu nebo Bohu natolik, nakolik pociťuje soucítění s lidskými
strázněmi (srov. ORIGENES, Hom. in Ez. VI, 6; Comm. Math. XVII,
20; Sel. in Ez. 16; Comm. in Rom. VII, 9; De princ. IV, 4, 4). Někdy se dokonce otcové vyjadřují dialekticky: Bůh v Ježíši Kristu
trpěl netrpným způsobem, protože to učinil v síle svobodného rozhodnutí (srov. ŘEHOŘ DIVOTVŮRCE, Ad Theopompum IV–VIII).
(454) Podle Efezského koncilu (srov. Cyrilův list Nestoriovi:
COD 42), si Syn přivlastňuje bolesti uštědřené jeho lidské přirozenosti (oikeiósis). Pokusy vykládat tuto myšlenkovou pozici (a jiné
podobné, které se nacházejí v tradici) jako prosté „communicatio
idiomatum“, nejsou s to učinit zadost jejímu hlubšímu smyslu.
Jenomže christologie církve neumožňuje, aby se formálně tvrdilo,
že Ježíš Kristus je vystaven utrpení podle své božské přirozenosti
(srov. DSH 16, 166, 196n., 284, 293n., 300, 318, 358, 504, 635,
801, 852).
(455) 4. Navzdory tomu, co bylo až doposud řečeno, výše
citovaní otcové jasně učí neproměnnost Boha a jeho nevystavenost utrpení (srov. například ORIGENES, Contra Celsum, IV, 14).
Tímto způsobem absolutně vylučují, že by v Boží esenci byla
proměnlivost a ona vydanost utrpení, která by znamenala přechod
z možnosti do uskutečnění (srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, S.Th. I, q. 9,
a. 1, ad c). Konečně, když se v tradici víry církve objasňoval daný
problém, tak se používaly následující úvahy:
(456) 4.1. Pokud se jedná o neměnnost Boží, je vhodné říci,
že Boží život je nevyčerpatelný a nesmírný, pročež Bůh nemá
v žádném ohledu zapotřebí stvoření (srov. DSH 3002). Žádná
stvořená událost mu nemůže přinést něco nového nebo v něm
přivést k uskutečnění jakoukoli potencialitu. Bůh tudíž nemůže
být vystaven jakékoli změně ani ve formě umenšení, ani ve formě
pokroku. „Nuže tedy, jelikož Bůh nemůže být vystaven jakékoli
proměně v jakémkoli z těchto smyslů, jeho charakteristikou je být
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absolutně neměnný“ (TOMÁŠ AKVINSKÝ, S. Th. I, q. 9, a. 2, ad c).
Totéž tvrzení se nachází v Písmu svatém vztaženo na Boha Otce:
„U něho není proměny ani střídání světla a stínu“ (Jak 1, 17). Tato
neproměnnost živého Boha se však nestaví do protikladu k jeho
svrchované svobodě, jak to jasně dokládá událost vtělení.
(457) 4.2. Tvrzení ohledně nevystavenosti Boha utrpení
předpokládá a zároveň implikuje takovýto způsob chápání neproměnnosti, která však nesmí být pojímána tak, jako by Bůh zůstával
lhostejný vůči událostem lidského života. Bůh nás miluje přátelskou láskou a přeje si být milován z naší strany. Když je jeho láska
urážena, Písmo svatého hovoří o Božím utrpení. V Písmu svatém
se ale mluví také o jeho radosti, když se hříšník obrátí (srov. Lk
15, 7). „Zdravá reakce na utrpení je bližší nesmrtelnosti než ztuhlost necitlivého subjektu“ (AUGUSTIN, En. in Ps. 55, 6).
Oba zmíněné aspekty se vzájemně doplňují. Když se opomíjí
jeden, nebo druhý, pak se nerespektuje to pojetí Boha, které nám
on zjevuje.
(458) 5. Teologická tradice středověku a moderních dob
podtrhovala více první ze zmíněných aspektů (srov. výše 4.1.).
Katolická víra ve skutečnost i dnes v tomto smyslu obhajuje Boží
esenci a svobodu (staví se tak do opozice vůči přemrštěným teoriím, srov. výše B.1.), jenomže také druhý zmíněný aspekt (srov.
výše 4.2.) si zasluhuje větší pozornost.
(459) 5.1. V našich dnech člověk v touze hledá takové božství, které by bylo všemohoucí, které by však určitě nepůsobilo
jako lhostejné, ba které by bylo plné milosrdenství vůči lidem
a které by v tomto smyslu s nimi „soucítilo“. Křesťanská zbožnost
vždycky odmítala představu božství, které by bylo lhostejné vůči
údělu tvora, ba dokonce má sklon připouštět, že stejně, jako „soucítění“ je jednou z nejvznešenějších dokonalostí člověka, tak také
v Bohu, ovšem bez jakékoli nedokonalosti a v absolutní míře, se
nachází „sklon k sou-strasti ... nikoli nedostatek moci“ (LEV I. DH
č. 293), a že toto soucítění může koexistovat se samotnou věčnou
blažeností. Církevní otcové nazývají toto bezvýhradné milosrdenství vzhledem k lidským strázním a utrpením „utrpením lásky“,
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lásky, která v utrpení Ježíše Krista překonala strázně i vášně (passiones) a přivedla je k dokonalosti (srov. ŘEHOŘ DIVOTVŮRCE, Ad
Theopompum; JAN PAVEL II., Dives in misericordia, 7).
(460) 5.2. Ve výrocích Písma svatého a církevních otců stejně
jako v současných snahách se bezesporu nachází něco, co je třeba
brát v úvahu, i když to vyžaduje projasnění v tom smyslu, jak jsme
to předložili výše. Totéž je zřejmě třeba říci ohledně trojičního
aspektu kříže Ježíše Krista. Podle Písma svatého byl svět stvořen
svobodně, když Bůh ve věčné přítomnosti věděl, a to nikoli méně
v uskutečnění než to platí pro věčné plození, že Ježíš Kristus, Beránek bez poskvrny, prolije svou převzácnou krev (srov. 1 Petr 1,
19n.; Ef 1, 7). V tomto smyslu existuje úzká souvislost mezi darem božství, který Otec uděluje Synovi, a darem, jehož prostřednictvím Otec vydává svého Syna opuštěnosti kříže.
Jelikož však také vzkříšení je rovněž přítomno ve věčném
Božím záměru, utrpení „oddělení“ (srov. B.1.1.) je vždy překonáváno radostí sjednocení. Soucítění trojičního Boha v utrpení Slova
je chápáno právě jako dílo nejdokonalejší lásky, která je normálně
pramenem radosti. Hegeliánské pojetí „negativity“ je nutno radikálně vyloučit z naší představy o Bohu.
V pokusu o vytvoření této reflexe a ve zkušenosti, která
ji provází, lidský a teologický rozum stojí bezesporu před těmi
nejsvízelnějšími problematikami (například problematika „antropomorfismu“), zároveň se ale jedinečným způsobem setkává s nevýslovným tajemstvím živého Boha a pociťuje omezenost svých
vlastních pojmů.
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Závěr
Rámec vytýčený naším bádáním závisí na současné vědecké
teologii, což nemůžeme a ani nechceme popírat. Nicméně skutečnost, jíž se zabýváme, tedy živá víra celé církve v osobu Pána
Ježíše Krista překračuje hranice partikulárních kultur a směřuje
k uskutečňování stále větší univerzality v poznání tajemství Ježíše Krista a v lásce k němu. Jako apoštol Pavel se stal všem vším
(srov. 1 Kor 9, 22), tak také my musíme hlouběji včleňovat evangelijní zvěst o Ježíši Kristu do všech jazyků a do všech výrazových prostředků kultur různých národů. Jedná se o jeden z nejsvízelnějších úkolů! To můžeme docílit jedině tehdy, když budeme
v ustavičném dialogu s Písmem svatým, s vírou a s učitelským
úřadem církve, ovšem také s bohatstvím tradic všech partikulárních církví a s lidskými zkušenostmi, jak jsou prožívány ve všech
kulturách všude tam, kde mohou být přítomny působení a milost
Ducha svatého (srov. Gaudium et spes, čl. 44; Ad gentes, čl. 15
a 22; Pavel VI., Evangelii nuntiandi, čl. 64; Jan Pavel II., Familiaris consortio, čl. 10). Povzbuzením v úsilí o dosažení tohoto síle
je připomínka slov, která byla řečena apoštolům: „A budete mi
svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na konec
země“ (Sk 1, 8).
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K českému překladu dokumentu MTK
„Vědomí, které měl Ježíš o sobě
a o svém poslání“
Je evidentní, že tento dokument je velmi úzce spjat s předchozími dvěma, které byly věnovány christologii. Jedná se o dokumenty Vybrané otázky z christologie a Teologie – Christologie –
Antropologie, kde je dokonce na počátku druhé kapitoly (srov. čl.
440, podle EV 10) předznamenáno, že v budoucnu vznikne elaborát věnovaný tomuto ožehavému tématu.
Velmi důležitá informace se nachází již v předběžné poznámce (srov. čl. 683; 692), kde se dozvídáme, že MTK se věnovala
pouze vlastnímu obsahu Ježíšova vědomí ohledně jeho vlastní
osobní identity a vědění týkajícího se jeho poslání, avšak ponechala stranou otázku, jakým způsobem Ježíš věděl a poznával.
Řečeno jinak, členové MTK se záměrně vyhnuli především otázce
blaženého patření Ježíše Krista v době jeho pozemského putování,
následně také problematice jeho vlitého a zkušenostního poznání. Co bylo důvodem tohoto postupu? Můžeme se domnívat, že
to byly především dva důvody, a to jednak neshoda mezi členy
MTK, která pravděpodobně kopírovala neshodu panující v obci
katolických teologů, zejména ohledně otázky blaženého patření
Ježíše Krista v době jeho pozemského putování, o čemž svědčí
několikeré hlasování a řada úprav textu, jednak inklinace projevů
magisteria první poloviny dvacátého století ke scholastické nauce
o blažením patření Ježíše Krista v době jeho pozemského putování, což je určitým způsobem naznačeno v již zmíněném čl. 683.
Zároveň je třeba podotknout, že tato nauka není obsažena ani
v Písmu, ani ve spisech církevních otců, a proto nemůže být prohlášena za dogma a není ani naukou definitivní, pročež ji řadíme
do tak zvaného „třetího koše“, a tak zde panuje svoboda teologického mínění. Nicméně vzhledem k tomu, že ani Písmo a ani
církevní otcové nikdy nehovoří o Ježíši Kristu jako o věřícím, je
třeba považovat za závaznou nauku to, že náš Mistr jasně věděl,
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že je Božím Synem a že znal také všechno to, co bylo třeba zjevit
a vykonat pro naši spásu. Dodávám, že neomylnost vědění vtěleného Slova by měla mít stejný kompetenční rozsah, jako je tomu
u slova inspirovaného, které je přece neomylné v tom, co se týká
naší spásy.
V úvodu jsme upozorněni na kapitální důležitost otázky
obsahu Ježíšova vědomí a vědění, neboť jen stěží by někdo mohl
přilnut jako ke svému Spasiteli k někomu, kdo by nevěděl, že jím
je, anebo jím dokonce ani být nechtěl. Problematika Ježíšova vědění a vědomí je tudíž v mnoha ohledech klíčová a hraje nemalou
roli také na poli fundamentální teologie, ba dokonce na rovině
pastorace.
Následují čtyři teze. Hned na začátku jsme upozorněni, že
MTK se záměrně vyhýbá pozdějším teologickým konstrukcím
a chce důsledně vycházet z novozákonních údajů. Metodologicky
určitě není bez významu to, že MTK nejprve bere v potaz údaje
synoptiků a posléze věnuje pozornost údajům Janova evangelia.
První teze situuje problematiku Ježíšova vědomí ohledně
jeho božství na rovinu vztahu k Otci, jak to jasně dokládají evangelia i následná praxe prvotní církve, která po Ježíšově příkladu
oslovovala Boha jako „Abba“. Objevuje se zde známá teze ohledně jasného rozlišování mezi „můj Otec“ a „váš Otec“. S tím pak
souvisí Ježíšovo sebevědomí definitivního zjevitele a také Spasitele. Janovo evangelium klade důraz na Ježíšovo „Já“, které je
nositelem božské autority.
Druhá teze poukazuje na těsnou vazbu mezi vědomím ohledně vlastní identity a posláním, takže z Ježíšova poslání můžeme
vyvozovat jeho identitu a opačně. S tím také souvisí soteriologický význam Ježíšova vědomí, které má nevyhnutelně také pneumatologický rozměr (srov. 2.4.; čl. 704).
Určitý problém může činit zmínka o tom, že Ježíšovo poslání
v čase je jakoby „prodloužením“ jeho věčného vycházení (srov.
čl. 703). Takovéto geometrické znázornění má ale jednu dost
významnou vadu, neboť by implikovalo, že ekonomická Trojice
v jistém ohledu přidává něco nového k Trojici imanentní. Z uvedeného důvodu se zdají být vhodnější ta schémata, které vnímají
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poslání jako paralelu věčného plození promítnutého do času, a to
buď ve formě kruhového vyjití od Otce a návratu k Otci (srov. Jan
16, 28), anebo lineárního vyjití od Otce a návratu k Otci jednou
ve věčnosti božství, podruhé důsledně jako dar v Duchu vylitý
do dějin spásy a do stvoření. Rozhodně není bez zajímavosti, že
věta, která bezprostředně následuje po zmínce onoho „prodloužení“, tedy: „Lidské vědomí ohledně vlastního poslání »překládá«,
abychom tak řekli, do terminologie jednoho lidského života věčný
vztah k Otci,“ velmi dobře ladí s právě zmíněnými schématy, které stavějí na paralelismu mezi věčným plozením a posláním.
Druhá teze věnuje pozornost také kenotickému charakteru
Ježíšova vědění a sebevědomí, s čímž souvisí také to, že Ježíš není
„vševěd“, ale přijímá od Otce poznání všeho toho, co je nezbytné
k naplnění díla zjevení a spásy (srov. čl. 705).
Třetí teze se zabývá Ježíšovým vědomím a jeho vůlí založit
církev, která úzce souvisí s jeho posláním a s dílem hlásání zjevení
a zprostředkování spásy. Je zřejmé, že Ježíš chtěl církev založit
a dal jí určité rudimentální struktury, nicméně neustavil do všech
detailů její uspořádání (srov. čl. 3.2.; čl. 710).
Čtvrtá teze má opět silný soteriologický a spirituální rozměr,
když podtrhuje jednak univerzalitu Kristovy lásky, jednak osobní
rozměr vztahu mezi Ježíšem Kristem a učedníkem, který je vyjádřen v Gal 2, 20.
C. V. Pospíšil
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Vědomí, které měl Ježíš o sobě a o svém poslání1
(Iam bis de christologia)2
1985
Předběžná poznámka
(681) Plenární zasedání Mezinárodní teologické komise
(MTK) v roce 1985 (2.–7. října) projednalo téma věnované ekleziologii, a umožnilo tak přistoupit ke třetímu hlasování podle statut
MTK. Toto zasedání bylo věnováno především studiu některých
aspektů teologie „vědění“ či různých „vědění“ Ježíše Krista. Tato
složitá témata byla projednávána již od začátku třetího pětiletí
(1980–1985). Studium ekleziologických otázek jasně ukázalo
nový aspekt současného teologického a pastorálního bádání, totiž
jak je třeba dnešním křesťanům předkládat to, jaké vědomí měl
Ježíš o tom, že je Synem Božím a že chtěl založit církev, tedy
„společenství“, jež hodlal vykoupit svou krví?3 Nejedná se pouze
o akademický problém, protože dané otázky teologům a pastoralistům dnes klade rozsáhlé křesťanské publikum.
(682) Z uvedených důvodů byl již od roku 1983 předložen
nový studijní projekt, jehož úkolem bylo objasnit dva problémy:
Jaký je obsah „vědění–poznání“ Krista, Boha a člověka? Jaký má
toto vědění a vědomí psychologický a ontologický statut? Vyjádřeno starou technickou terminologií: Quid scitur a Iesu Christo?
Quomodo haec cognoscuntur a Verbo incarnato? Zmíněný úkol
1

EV 10, s. 486–487 – uvádí titul dokumentu následovně: Vědomí, které měl
Ježí o sobě samém.
2
COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, Documentum Iam bis de christologia
de Iesu autoconscientia quam scilicet ipse de se ipso et de sua missione habuit.
Quattuor propositiones explanantur, 31. května 1986: Libreria editrice vaticana,
Città del Vaticano 1986, 40 stran, bilingvní vydání v latině a italštině.
3
MTK si přeje vyjádřit svou vděčnost Papežské biblické komisi (PBK) za bratrskou spolupráci mezi oběma grémii. Všem je známa velmi vzácná publikace:
PBK, Bible et Christologie, Cerf, Paris 1985. Česká edice: PBK, Bible a christologie, Praha, Krystal 1999.
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byl svěřen subkomisi, která se mnohokrát sešla. Komisi přesedal
ctihodný otec Christophe von Schönborn OP, profesor ve Fribourgu (Švýcarsko), členy byli velmi ctihodní profesoři Ferenc Gál,
Walter Kasper, Carl Peter, Cándido Pozo SJ, Bernard Sesboüé
a Jan Walgrave OP. K první redakci textu, která byla předložena
k diskusi při plenárním zasedání v říjnu 1985, přispěli rovněž jejich excelence biskupové Jorge Medina Estévez, José Bonaventura
Kloppenburg a ctihodný otec John Tornhill SM, členové MTK.4
(683) Aby bylo možno v rámci pětiletí, které mělo spíše
vzrušený charakter, dospět ke kýženým výsledkům, bylo nezbytné
původní projekt poněkud zeštíhlit. Proto redigovaný text, o němž
hlasovali členové MTK, se omezuje na první ze dvou položených
otázek, tedy pouze na „co“ (quid), pokud se jedná o „jak“ (quomodo), odkazuje na další studia. Z uvedeného důvodu se v tomto
dokumentu nepojednává o božském, vlitém, lidském, mystickém
či prorockém vědění vtěleného Slova. MTK studovala zmíněné
tématiky, jenomže nedostatek času nedovolil nabídnout takové
odpovědi, které by byly zároveň v souladu jak s naukou církve,
tak s výzkumy daných záležitostí, které podnikli mnozí teologové a filosofové již od počátku dvacátého století. Z druhé strany
bylo považováno za vhodné, pokud se nedá říci že nutné, znovu
potvrdit údaje víry, zjevení a tradice ohledně některých základních bodů. Jedná se o vědomí, jaké měl Ježíš o své vlastní osobě,
o svém poslání, o Království, které konkretizoval v církvi, jež je
společenstvím lidí na zemi a zároveň „Nebeským královstvím“,
„Božím královstvím“, tajemným tělem, na němž skutečně, i když
rozličným způsobem, mají účast věřící, ať už se nacházejí ve stavu
tělesnosti a časovosti, nebo ve stavu života s Bohem ve věčném
Božím eónu.
4

V naší době plné pochybností není vysvětlování nikdy dostatek. Z uvedeného
důvodu chceme upřesnit, že text, který nyní zveřejňujeme, prošel třemi redakcemi a stejným počtem hlasování. První reakce byla zkoumána a hlasovalo se
o ní při plenárním zasedání v říjnu 1985. Druhou a upravenou redakci připravila
subkomise a byla předložena k druhému hlasování písemnou formou (listopad
1985). Poslední redakce upravená na základě prezentovaných připomínek a rad
byla ihned po uzavření Synodu (8. prosince 1985) schválena pomocí písemného
hlasování téměř jednomyslně členy MTK a obdržela schválení ze strany kardinála Ratzingera, předsedy MTK.
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(684) Tomuto výrazu své víry, která je vírou církve, chtěli
členové MTK dát systematický ráz, což vysvětluje rozčlenění
textu do čtyř základních tezí, zatímco komentář, který z nich
nezbytně vyplývá, je situován především na rovině velké tradice
církve, která se vyjadřuje v Písmu svatém a v učení církevního
magisteria.
V epoše, v níž, jak jsme již řekli, si někteří křesťané kladou
otázku, več je třeba ještě věřit, nabízejí členové MTK odpověď
křesťanské tradice, aniž by při tom však opomíjeli hlubší studie,
které jsou k dispozici. Ti, kdo přednášejí teologii, totiž mají úkol
nejenom vysvětlovat víru, ale také ji rozvíjet. A právě o to jsme se
pokusili v tomto dokumentu.
Roma, 31. května 1986

Mons. Philippe Delhaye, prot. ap.
generální sekretář MTK
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Úvod
(685) MTK se již zabývala dvakrát christologií.5 V relaci publikované v roce 1980 někteří členové MTK hovořili o tom, že je
třeba, aby teologové vypracovali takovou syntézu, která by k nauce Chalkedonského koncilu o osobě a dvou přirozenostech Ježíše
Krista připojila soteriologickou perspektivu. V témže kontextu
se naráželo na nesmírně svízelnou otázku Kristova sebevědomí
a vědomí.6 Následně se pojednávalo o preexistenci Ježíše Krista
a o trinitárním aspektu jeho utrpení. Aniž by chtěli ovlivňovat
budoucí běh věcí, komise vyslovila názor, že studium ohledně
sebevědomí a vědění Ježíše Krista je třeba ještě podniknout.7
(686) Stejně jako v minulosti tak i nyní komise „chce hlouběji vysvětlovat místo, jež náleží Kristovu lidství a různým »tajemstvím« jeho pozemského života, jako je křest, pokušení, zápas
v Getsemanech, v díle spásy lidí.“8 Z toho vyplývá rozhodnutí
podniknout další studium ohledně poznání a afektivity toho, jenž
zná Otce a jenž to chtěl zjevit ostatním. Není záměrem komise
pojednávat o všech aspektech daného tématu, jakkoli jsou velmi
důležité, duch však vyžaduje, aby se dala odpověď alespoň na ty
otázky týkající se Ježíše Krista, které znepokojují lidské mysli
a lidská srdce.
(687) Který rozumný člověk by se odhodlal vložit svou naději do individua, jemuž by scházela lidská duše a inteligence?9
To rozhodně není problém, který bychom měli ponechat pouze
lidem čtvrtého století, neboť si stále uchovává svou aktuálnost,
5

Srov. MTK, Vybrané otázky z christologie; MTK, Teologie – Christologie –
Antropologie.
6
Srov. MTK, Vybrané otázky z christologie, III, 4, 6.1. (665).
7
Srov. MTK, Teologie – Christologie – Antropologie, II, pozn. č. 2. Pozn.
překladatele – číslo poznámky je vztaženo k naší edici, v italských edicích jde
o poznámku č. 1.
8
MTK, Vybrané otázky z christologie, II. 3.7; EV 7, č. 654. Poznámka překladatele: V EV 10, č. 686 se v poznámce pod čarou udává špatně číslo EV 7,
č. 653.
9
V oné době se jednalo o to, zda Ježíš Kristus měl integrální lidství. Jasnou
odpověď nacházíme u svatého Řehoře Naziánského, podle něhož by bylo čirým
šílenstvím vkládat svou vlastní naději do někoho, kdo by byl bez lidské inteligence. Srov. ŘEHOŘ NAZIÁNSKÝ, Epistola ad Cledonium, PG 37, 181C.
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byť v odlišném kontextu. Aplikace historicko-kritické metody na
zkoumání evangelií vyvolává otázky týkající se Ježíše Krista, tedy
vědomí, jež měl ohledně svého božství, svého života a ohledně své
spasitelské smrti, ohledně vlastního poslání, ohledně své nauky
a především ohledně vlastního záměru založit církev. Odborníci,
kteří používají zmíněné metody, poskytli různé odpovědi, jež jsou
někdy vzájemně protikladné. A rozhodně neplatí, že s postupem
času by tyto spory utichaly, vždyť o zmíněných tématech se diskutuje nejen v odborných periodikách, ale občas také v denících,
týdenících, v určitém druhu popularizační literatury i v moderních
sdělovacích prostředcích.
(688) To vše je znakem toho, že dané otázky jsou důležité nejen pro velmi odlišné druhy lidí, ale rovněž křesťany. Pro posledně
zmíněné je někdy nesnadné dát solidní odpověď těm, kdo se jich
dotazují po důvodech jejich naděje (srov. 1 Petr 3, 15). Vždyť kdo
by chtěl, či spíše by mohl vkládat naději do Spasitele, jenž by nevěděl, že jím je, nebo by si jím nepřál být?
(689) Je tudíž zřejmé, proč církev přikládá extrémní důležitost problematice Ježíšova lidského vědomí a vědění, neboť se
v obou případech jedná nejenom o teologická spekulativní témata,
nýbrž o samotný základ poselství a poslání, jež je církvi vlastní.
Církev totiž při zvěstování Božího království vyzývá lidi k pokání;
evangelizuje; nabízí a poskytuje prostředky nezbytné k osvobození, ke smíření a ke spáse; chce všem lidem sdělovat zjevení Boha
Otce v Synu skrze Ducha svatého. Církev se neobává předstupovat před celý svět jako nositelka těchto úkolů. Prohlašuje jasně,
že přijala toto poslání a tuto nauku od svého Pána Ježíše. A ten,
komu je kladena otázka, zda je tomu skutečně tak, usiluje o to,
aby odpovídaje na ni při tom vyjadřoval svou víru i svou jistotu. Je
tedy zřejmé, jakou teologickou a pastorální důležitost mají otázky
týkající se Ježíšova lidského vědomí a vědění.
(690) Když se zabýváme těmito tak důležitými teologickými
a pastorálními otázkami, pak zjišťujeme, že v současných diskusích vyvstávají dva typy argumentů. Především je třeba poukázat
na církevně-dogmatickou exegezi a na historickou exegezi Písma
svatého, protože tyto obtížné hermeneutické otázky jsou obzvláště
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vyhrocené v oblasti našeho bádání. Podle nauky II. vatikánského koncilu exegeze Písma svatého musí „pozorně zkoumat, co
měli svatopisci skutečně v úmyslu vyjádřit.“ Při hledání prvních
záměrů tvrzení, je třeba „přihlížet k obsahu a jednotě celého Písma,“ které má být vykládáno s ohledem na „živou tradici církve
a analogii víry.“10 Právě v tomto globálním smyslu chce komise
při pojednávání o zmíněném tématu začít biblickými tématy, a tak
se řídit pokyny koncilu. Studium Písma svatého totiž „má být duší
celé teologie“.11
(691) Další neméně obtížný problém se vynořuje, když se
studuje živá tradice církve. Jelikož církev a její teologie žijí v dějinách, jedna i druhá musejí při předkládání a vysvětlování víry,
která je předána jednou provždy, nezbytně využívat filosofickou
mluvu své doby, pochopitelně kriticky a přizpůsobeně. Spory
ohledně problematiky, která nás zajímá, pocházejí právě z rozličnosti filosofických koncepcí. Ve svém výkladu komise chce postupovat nikoli apriorně, tedy vycházet z nějaké určité filosofické
terminologie, nýbrž ze společného předpochopení, podle něhož
jakožto lidé jsme ve vlastním „srdci“ přítomni sobě samotným při
každém svém úkonu. Víme však, že Ježíšovo vědomí má účast na
jedinečnosti a tajemném charakteru jeho osoby, a tak se vymyká
čistě racionálnímu nahlížení. O problému, který před nás byl postaven, nemůžeme pojednávat jinak nežli ve světle víry, podle níž
platí, že Ježíš je Kristus, Syn živého Boha (srov. Mt 16, 16).

10
11

DV, čl. 12; Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha 1995, s. 116.
OT, čl. 17; Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 354.
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Čtyři teze
(692) Naše studium se tedy omezí pouze na některá tvrzení
ohledně toho, o čem měl Ježíš vědomí vzhledem k vlastní osobě
a k vlastnímu poslání. Čtyři teze, které následují, jsou situovány
na rovině víry, kterou měla církev vždy vzhledem ke Kristu. Záměrně nevstupují na pole teologických konstrukcí, které se snaží
učinit zadost tomuto údaji víry. Není zde tedy ani jediná zmínka
pokusů o teologickou formulaci toho, jak se toto vědomí mohlo
začleňovat do Kristova lidství.
Základní linie komentářů těchto čtyř tezí mají vždy tři body:
Nejprve se předloží to, co o Kristu říká apoštolské hlásání; budeme se snažit pátrat po tom, co nám synoptická evangelia prostřednictvím konvergence jejich odlišných zaměření dovolují tvrdit
ohledně Ježíšova vědomí; konečně budeme zkoumat svědectví
Janova evangelia, které často říká výslovnějším způsobem to, co
synoptická evangelia obsahují implicitněji, aniž by mezi nimi byl
protiklad.
První teze
(694) Ježíšův život dokládá vědomí ohledně vlastního synovského vztahu k Otci. Jeho chování a jeho slova, jež jsou slovy dokonalého „Služebníka“, implikují autoritu, která překračuje autoritu dávných proroků a která přísluší jedině Bohu. Ježíš čerpal
tuto s ničím jiným nesrovnatelnou autoritu ze svého jedinečného
vztahu k Bohu, jehož nazýval: „můj Otec“. On měl vědomí, že je
jednorozeným Božím Synem a že právě v tomto smyslu je on sám
Bohem.
(695) 1.1. Povelikonoční apoštolské hlásání, které prohlašuje
Ježíše jako Syna a jako Božího Syna, není důsledkem pozdějšího
vývoje v prvotní církvi. Nachází se již v jádru těch nejstarších formulací kérygmatu, tedy vyznání víry a hymnů (srov. Řím 1, 3n.;
Flp 2, 6nn.). Svatý Pavel dospívá až k tomu, že shrnuje celek svého hlásání ve výroku: „zvěstování ... evangelia o jeho Synu“ (srov.
Řím 1, 1.3; srov. Řím 1, 9; 2 Kor 1, 19; Gal 1, 16). Obzvláštní vý116

znam mají v dané záležitosti také „formule poslání“: „Bůh poslal
svého vlastního Syna“ (srov. Gal 4, 4; Řím 8, 3). Ježíšovo Boží
synovství se tudíž nachází v centru apoštolského hlásání. Toto
synovství může být chápáno jako zvýslovnění Ježíšova vztahu
k jeho „Abba“, a to ve světle kříže a vzkříšení.
(696) 1.2. Označování Boha jako „Otce“, které se prostě
a jednoduše stalo křesťanským způsobem oslovování Boha, má
totiž svůj původ v samotném Ježíšovi. Jedná se o jeden z nejjistějších údajů z hlediska historického bádání o Ježíšovi. On ale nazýval Boha „Otec“ nebo „můj Otec“ nikoli pouze v obecném slova
smyslu, nýbrž obracel se na něj v modlitbě a vzýval jej tak, že
ho oslovoval „Abba“ (srov. Mk 14, 26; Řím 8, 15; Gal 4, 6), což
je známkou něčeho nového. Způsob Ježíšovy modlitby (srov. Mt
11, 25) a to, jak učil modlit se své učedníky (srov. Lk 11, 2), vykazují jednak rozlišení (které se stane explicitní po Velikonocích,
srov. Jan 20, 17) mezi „můj Otec“ a „váš Otec“, jednak jedinečný
a nikomu jinému nepředatelný ráz vztahu, jenž sjednocuje Ježíše
s Bohem. Před zjevením jeho tajemství lidem existovala ve vnímání Ježíšova lidského vědomí jedinečná a přehluboká jistota
ohledně jeho vztahu k Otci. Vzývání Boha jako „Otce“ následně
implikuje vědomí, které měl Ježíš ohledně své božské autority
i ohledně svého poslání. Není bez významu, že v tomto kontextu
nacházíme slovo „zjevit“ (srov. Mt 11, 27par.; 16, 17). Vědom si
toho, že je tím, kdo dokonale zná Boha, Ježíš tedy zároveň ví, že
je poslem definitivního zjevení Boha lidem. On ví to a má vědomí
toho, že je Syn (srov. Mk 12, 6; 13, 32).
(697) V síle tohoto vědomí Ježíš hovoří a jedná s autoritou,
která přísluší výlučně Bohu. A postoj lidí vůči němu, Ježíšovi, rozhoduje o jejich věčné spáse (srov. Lk 12, 8; Mk 8, 38; Mt 10, 32).
Již v této době může Ježíš povolávat druhé k tomu, aby ho následovali (srov. Mk 1, 17). Kdo ho chce následovat, musí ho milovat
víc než své rodiče (srov. Mk 10, 37), stavět nad jakýkoli pozemský
statek (srov. Mk 10, 29), být hotov ztratit vlastní život pro něho
(„pro mne“ Mk 8, 35). Ježíš hovoří jako svrchovaný zákonodárce
(srov. Mt 5, 22.28), jenž se staví nad proroky a krále (srov. Mt 12,
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41n.). Neexistuje tedy žádný učitel mimo něho (srov. Mt 23, 8;
všechno pomine kromě jeho slova (srov. Mk 13, 31).
(698) 1.3. Janovo evangelium tvrdí výslovnějším způsobem,
odkud Ježíš dostává tuto neslýchanou autoritu. Je tomu tak proto,
že „Otec je ve mně a já v Otci“ (Jan 10, 38); „Já a Otec jsme jedno“
(Jan 10, 30). „Já“, které zde hovoří a vystupuje jako zákonodárce,
má tutéž důstojnost jako „Já“ Hospodinovo (srov. Ex 3, 14).
Také z historického hlediska můžeme fundovaně prohlásit,
že prvotní apoštolské prohlašování Ježíše jako Syna Božího se zakládá na tom vědomí, které měl Ježíš ohledně toho, že je Otcovým
Synem a vyslancem.
Druhá teze
(699) Ježíš věděl, že účelem jeho poslání je zvěstovat Boží
království a zpřítomňovat ho ve své osobě, svými skutky a svými
slovy, aby tak svět byl smířen s Bohem a obnoven. On svobodně
přijímal Otcovu vůli dát vlastní život za spásu všech lidí. Věděl,
že je Otcem vyslán proto, aby sloužil a dal svůj život „za mnohé“
(srov. Mk 14, 24).
(700) 2.1. Apoštolské hlásání Ježíšova Božího synovství zároveň nedílně implikuje soteriologický význam. Ježíšovo poslání
a jeho příchod v těle (srov. Řím 8, 3), pod zákonem (srov. Gal
4, 4), jeho ponížení (srov. Flp 2, 7) míří k našemu povýšení, činí
nás spravedlivými (srov. 2 Kor 5, 21), obohacuje nás (srov. 2 Kor
8, 9) a činí syny prostřednictvím Ducha (srov. Řím 8, 15n.; Gal
4, 5n.; Žid 2, 10). Takováto účast na Ježíšově Božím synovství,
která se uskutečňuje ve víře a vyjadřuje se obzvláštním způsobem
v modlitbě křesťanů k Otci, předpokládá, že Ježíš sám měl vědomí ohledně toho, že je Božím Synem. Veškeré apoštolské hlásání
se zakládá na přesvědčení, že Ježíš věděl, že je Synem, vyslancem
Otce. Bez tohoto Ježíšova vědomí by nejen christologie, ale také
celá soteriologie ztratila svůj základ.
(701) Vědomí, které má Ježíš ohledně svého jedinečného
synovského vztahu ke „svému Otci“, je základem a předpokladem
jeho poslání. Opačně platí, že z jeho poslání můžeme vyvozovat
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jeho vědomí. Podle toho, co nacházíme v synoptických evangeliích, Ježíš věděl, že byl poslán, aby přinášel radostnou zvěst
o Božím království (srov. Lk 4, 43; Mt 15, 24). Právě proto
„vyšel“ (srov. Mk 1, 35 – řecky) a přišel (srov. Mk 2, 17 atd.).
Prostřednictvím jeho poslání vůči lidem můžeme zároveň odhalovat toho, jehož je Ježíš vyslancem (srov. Lk 10, 16). Pomocí
slov a gest Ježíš projevoval účel svého „příchodu“: volat hříšníky
(srov. Mk 2, 17), hledat a zachraňovat to, co bylo ztraceno (srov.
Lk 19, 10), nezrušit zákon, nýbrž přivést jej k naplnění (srov. Mt
5, 17), přinést meč rozdělení (srov. Mt 10, 34), vrhnout na zemi
oheň (srov. Lk 12, 49). Ježíš ví, že „přišel“ ne proto, aby si nechal
sloužit, nýbrž proto, aby sloužil a dal svůj život jako výkupné
za mnohé (srov. Mk 10, 45).12
(702) 2.3. Tento „příchod“ nemůže mít jiný původ, nežli
v Bohu. Janovo evangelium to říká jasně, když zvýslovňuje ve své
christologii poslání (Sendungschristologie) poněkud implicitnější
výroky synoptiků ohledně vědomí, které Ježíš měl o svém s ničím
nesrovnatelném poslání. Ježíš ví, že „přišel“ od Otce (srov. Jan
5, 43), že „vyšel“ od něho (srov. Jan 8, 12; 16, 28). Jeho poslání,
které přijal od Otce, mu nebylo nařízeno zvenku, neboť je mu
vlastní natolik, že splývá vjedno s jeho bytím. Toto poslání je jeho
celým životem (srov. Jan 6, 57), jeho pokrmem (srov. Jan 4, 34),
jenom toto poslání hledá (srov. Jan 5, 30), neboť vůle toho, který
ho poslal, je celou jeho vůlí (srov. Jan 6, 38), jeho slova jsou slovy
jeho Otce (srov. Jan 9, 4), takže může říci sám o sobě: „Kdo viděl
mne, viděl Otce“ (srov. Jan 14, 9). Vědomí, které Ježíš má o sobě
samém, splývá vjedno s vědomím ohledně jeho poslání. Právě
toto značně překračuje vědomí týkajícího se prorockého poslání,
které bylo přijato v určitém okamžiku, byť by to bylo již od mateřského lůna (jako Jeremiáš, srov. Jer 1, 5; Křtitel, srov. Lk 1, 15;
Pavel, srov. Gal 1, 15). Toto poslání je zakořeněno mnohem více
v původním „vyjití“ z Otce („neboť jsem od Boha vyšel a od něho
přicházím“ Jan 8, 42), což je předpokladem této možnosti, že on
byl od počátku u Boha (srov. Jan 1, 1.8).
12

Srov. MTK, Vybrané otázky z christologie, 4, 2–4, 3; EV 7, č. 669–674.
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(703) 2.4. Vědomí, které má Ježíš ohledně svého poslání,
tudíž implikuje vědomí ohledně jeho „preexistence“. Poslání
(v čase) totiž není esenciálně oddělitelné od vycházení (věčného),
neboť je jeho „prodloužením“.13 Lidské vědomí ohledně vlastního
poslání „překládá“, abychom tak řekli, do terminologie jednoho
lidského života věčný vztah k Otci.
(704) Tento vztah vtěleného Syna k Otci předpokládá na
prvním místě mediaci Ducha svatého, jenž tudíž musí být neustále začleněn do Ježíšova vědomí jakožto Syna. Již jeho čirá
lidská existence je výsledkem působení Ducha svatého. Počínaje
Ježíšovým křtem je celé jeho dílo – ať už se jedná o jeho aktivity
nebo o jeho utrpení mezi lidmi či o společenství modlitby s Otcem
– se neuskutečňuje jinak nežli v Duchu a prostřednictvím Ducha
(srov. Lk 4, 18; Sk 10, 38; Mk 1, 12; Mt 12, 28). Syn ví, že při naplňování Otcovy vůle ho vede Duch a že ho podpírá až do hodiny
kříže. Zde, kde se uzavírá jeho pozemské poslání, Ježíš „vydal“
(paredóken) „svého ducha“ (pneuma) (Jan 19, 30), v čemž někteří spatřují narážku na dar Ducha svatého. Od svého vzkříšení
a nanebevstoupení se Ježíš stává jakožto oslavený člověk tím,
čím byl jako Bůh po celou věčnost: Tím, kdo daruje oživujícího
Ducha (srov. 1 Kor 15, 45; 2 Kor 3, 17), Pánem, jenž je schopen
svrchovaně darovat Ducha svatého, abychom v něm byli povýšeni
k důstojnost synů.
(705) Tento vztah vtěleného Syna k Otci se však zároveň
vyjadřuje „kenotickým“ způsobem.14 Aby mohl uskutečnit dokonalou poslušnost, Ježíš se svobodně zříká všeho (srov. Flp 2, 6–9),
co by mohlo bránit tomuto postoji. Tak například nechce použít
andělské legie, které by mohl obdržet (srov. Mt 26, 53), přeje si
růst jako člověk moudrostí, věkem i milostí (srov. Lk 2, 52), chce
se naučit poslušnosti (srov. Žid 5, 8), čelit pokušením (srov. Mt 4,
1–11par.), trpět. To vše není neslučitelné s tvrzením, podle něhož
Ježíš „ví všechno“ (srov. Jan 16, 30), že Otec mu ukazuje všecko,
13

Srov. SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, In sententias, I. d. 15, q. 4, a. 1 sol; I, q. 43, a. 2;
ad 2.
14
Srov. PBK, Bible a christologie, č. 2.2.1.3; česká edice: PBK, Bible a christologie, Praha 1999, s. 62–63.
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co sám činí (srov. Jan 5, 20; srov. Jan 13, 3; Mt 11, 27), pokud se
tyto výroky chápou v tom smyslu, že Ježíš dostává od Otce všechno, co mu umožňuje naplňovat své dílo zjevení a univerzálního
vykoupení (srov. Jan 3, 11.32; 8, 38.40; 15, 15; 17, 8).
Třetí teze
(706) Aby naplnil své spasitelské poslání, Ježíš chtěl shromáždit lidi se zaměřením na Boží království a svolat je, aby byli
s ním. Za tímto účelem vykonal Ježíš konkrétní skutky, jejichž
jedinou možnou interpretací, když to vše pojímáme jako celek, je
příprava církve, která bude definitivně ustanovena v událostech
Velikonoc a Letnic. Je tudíž nezbytné říci, že Ježíš chtěl založit
církev.
(707) Na základě apoštolského svědectví je církev neoddělitelná od Krista. Podle jedné formulace, která se objevuje v Pavlových spisech, církve jsou „v Kristu“ (srov. 1 Sol 1, 1; 2, 14; 2 Sol
1, 1; Gal 1, 22), jsou to církve Kristovy (srov. Řím 16, 16). Být
křesťanem znamená, že „Kristus je ve vás“ (srov. Řím 8, 10; 2 Kor
13, 5), je to život v Kristu Ježíši (srov. Řím 8, 32). „Vy všichni jste
jedno v Ježíši Kristu“ (srov. Gal 3, 28). Tato jednota se vyjadřuje
především prostřednictvím analogie s lidským tělem. Duch svatý
ustavuje jednotu tohoto těla, které je Kristovým tělem (srov. 1 Kor
12, 27), nebo jednotou v Kristu (srov. Řím 12, 5) a také Kristem
(srov. 1 Kor 12, 12). Nebeský Kristus je principem života a vzrůstu církve (srov. Kol 2, 19; Ef 4, 11–16), on je hlavou těla (srov. Kol
1, 18; 3, 15 atd.), „plností“ (srov. Ef 1, 22n.) církve.
(708) Tato nerozlučná jednota Krista s jeho církví má kořen
v nejvyšším úkonu jeho pozemského života, tedy v daru vlastního
života na kříži. Poněvadž ji miloval, dal sám sebe za ni (srov. Ef 5,
25), neboť chtěl, aby církev před ním byla celá proniknutá slávou
(srov. Ef 5, 27; Kol 1, 22). Církev jakožto Kristovo tělo, bere svůj
původ z těla vydaného na kříži, z převzácné Kristovy krve (srov.
1 Petr 1, 19), což je cena našeho vykoupení (srov. 1 Kor 6, 20).
Pro apoštolské hlásání je církev účelem spásonosného díla, které
Kristus naplnil ve svém pozemském životě.
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(709) 3.2. Když hlásal Boží království, Ježíš neohlašoval
prostě bezprostřednost velké eschatologické proměny, nýbrž především svolával lidi, aby vstoupili do Božího království. Výhonkem a počátkem Božího království je malé stádce (srov. Lk 12, 32)
složené z těch, které Ježíš přišel svolat kolem sebe a jichž je on
sám pastýřem (srov. Mk 14, 27par.; Jan 10, 1–29; Mk 10, 16par.),
on, který přišel, aby shromáždil a osvobodil své ovce (srov. Mt 15,
24; Lk 15, 4–7). Ježíš hovoří o tomto shromáždění prostřednictvím
obrazu pozvaných na svatební hostinu (srov. Mk 2, 19par.), Boží
setby (srov. Mt 13, 24; 15, 13), rybářské sítě (srov. Mt 13, 47; Mk
1, 17). Ježíšovi učedníci vytvářejí město na vrcholku hory, které je
viditelné zdáli (srov. Mt 5, 14), představují novou rodinu, jejímž
Otcem je sám Bůh a v níž jsou všichni bratry (srov. Mt 23, 9);
představují pravou Ježíšovu rodinu (srov. Mk 3, 34 par.). Ježíšova
podobenství a obrazy, jichž používá, když hovoří o těch, jež přišel
povolat, v sobě skrývají „implicitní ekleziologii“.
(710) Nejde o to tvrdit, že tento Ježíšův záměr by implikoval vyjádřenou vůli založit a ustanovit všechny institucionální
aspekty církve, které se postupně rozvíjely v průběhu staletí.15
Naproti tomu je nezbytné tvrdit, že Ježíš chtěl vybavit komunitu,
již postupně shromažďoval kolem sebe, určitou strukturou, která
přetrvá až do kompletního naplnění Božího království. Zde je
vhodné připomenout zejména vyvolení Dvanácti a Petra jako jejich hlavy (srov. Mk 3, 14nn.). Toto rozhodnutí, které je záměrné,
míří k definitivnímu eschatologickému ustavení Božího lidu, který bude otevřen všem lidem (srov. Mt 8, 11nn.). Dvanáct (srov. Mk
6, 7) a ostatní učedníci (srov. Lk 10, 1nn.) mají účast na Kristově
poslání, na jeho moci, ale také na jeho údělu (srov. Mt 10, 25; Jan
15, 20). V nich přichází sám Ježíš a v něm je zase přítomen ten,
který ho poslal (srov. Mk 10, 40).
(711) Církev bude mít také vlastní modlitbu, tedy tu, kterou
jí dal Ježíš (srov. Lk 11, 2–4). Církev přijme především připomínku poslední večeře, což je jádro nové smlouvy (srov. Lk 22, 20)
a nového společenství shromážděného při lámání chleba (srov. Lk
22, 19). Ty, které povolal, aby byli kolem něho, Ježíš učil novému
15

Srov. MTK, Vybraná témata z ekleziologie, 1.4; EV 9, č. 1677nn.
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způsobu jednání, který je odlišný od způsobu jednání předchozích
generací (srov. Mt 5, 21nn.), pohanů (srov. Mt 5, 47), mocných
tohoto světa (srov. Lk 22, 25nn.).
(712) Chtěl Ježíš založit církev? Jistě, jenomže tato církev
je Božím lidem, který Ježíš shromažďuje především počínaje od
Izraele, jeho prostřednictvím pak směřuje ke spáse všech národů.
Ježíš totiž ví, že je poslán především ke ztraceným ovcím z lidu
izraelského (srov. Mt 10, 6; 15, 24), a proto k nim také posílá své
učedníky. Jedním z nejdojemnějších výrazů Ježíšova vědomí
ohledně své vlastní důstojnosti a svého poslání je tento nářek
(nářek Boha Izraele): „Jeruzaléme, Jeruzaléme ... kolikrát jsem
chtěl shromáždit tvé děti tak, jako kvočna shromažďuje kuřátka
pod svá křídla!“ (Lk 13, 34; srov. Lk 19, 41–44). Bůh (Jahve) se
totiž ve Starém zákoně neúnavně snaží shromáždit syny Izraele
do jednoho lidu, do svého lidu. Právě ono: „Ale vy jste nechtěli“
(srov. Lk 13, 34) změnilo nikoli záměr, ale cestu, která povede
ke shromáždění všech lidí klem Ježíše. Od této oné chvíle dále to
bude přednostně „doba pohanů“ (srov. Lk 21, 24; srov. Řím 11,
1–6), která bude dávat ráz Kristově církvi.
Kristus měl vědomí ohledně svého spasitelského poslání.
Toto poslání s sebou neslo založení jeho církve, totiž shromáždění
všech lidí v „Boží rodině“. Dějiny křesťanství se v posledním důsledku zakládají na Ježíšově záměru a jeho přání založit církev.
(714) 3.3. Evangelium svatého Jana vnímá ve světle Ducha
celý Ježíšův život jako prozářený slávou Vzkříšeného. Tímto
způsobem pojetí okruhu Ježíšových učedníků se již otevírá všem
těm, „kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří“ (srov. Jan 17, 20).
Ti, kdo byly v průběhu jeho pozemského života s ním, ti, které
mu Otec dal (srov. Jan 17, 6), které on střežil a pro něž posvěcuje
ježíš sám sebe (srov. Jan 17, 19) tím, že dal vlastní život, tito tedy
již představují všechny věřící, všechny ty, kteří ho budou milovat
(srov. Jan 1, 12) a kteří v něho budou věřit (srov. Jan 3, 36). Prostřednictvím víry jsou sjednoceni s ním jako ratolesti s vinným
kmenem, bez něhož usychají (srov. Jan 15, 6). Toto niterné společenství mezi Ježíšem a věřícími („Vy ve mně a já ve vás“ Jan 14,
20) má na jedné straně původ v Otcově rozhodnutí, který „dává“
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učedníky Ježíšovi (srov. Jan 6, 39.44.65), na druhé straně se však
realizuje prostřednictvím svobodného daru jeho života (srov. Jan
10, 18) za své přátele (srov. Jan 15, 3). Velikonoční tajemství zůstává zřídlem církve (srov. Jan 19, 34): „A já, až budu vyvýšen ze
země, přitáhnu všecky k sobě“ (srov. Jan 12, 32).
Čtvrtá teze
(715) Vědomí, které Ježíš má ohledně toho, že je poslán Otcem kvůli spáse světa a kvůli shromáždění všech lidí v Božím lidu,
tajemným způsobem implikuje lásku ke všem lidem, takže můžeme
všichni říci: Boží Syn „si mne zamiloval a vydal sebe samého
za mně“ (srov. Gal 2, 20).
(716) 4.1. Již od svých prvních podob apoštolské hlásání
implikuje přesvědčení, že „Kristus zemřel za naše hříchy podle
Písem“ (srov. 1 Kor 15, 3), že Ježíš „sám sebe vydal za naše hříchy“ (srov. Gal 1, 4), a to podle vůle Boha Otce, jenž ho vydal na
smrt pro naše přestoupení (srov. Řím 4, 25; srov. Iz 53, 6), za nás
za všechny (srov. Řím 8, 32), aby nás vykoupil (srov. Gal 4, 4).
Bůh, který si přeje, aby všichni lidé došli spásy (srov. 1 Tim 2, 4),
nevylučuje nikoho ze svého záměru spásy, který Kristus přijímá
celým svým bytím. Celý Kristův život od jeho příchodu na svět
(srov. Žid 10, 5) až po dar jeho života je jeden jediný veliký dar
„pro nás“. Toto objasnění církev hlásala již od počátku (srov. Řím
5, 8; 1 Sol 5, 10; 2 Kor 5, 15; 1 Petr 2, 21; 3, 18 atd.).
(717) Zemřel za nás, protože nás miloval: „Kristus miloval
nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť“ (srv. Ef 5, 2). Ono „nás“
označuje všechny lidi, které chce Ježíš shromáždit ve své církvi:
„Kristus si zamiloval církev a sám sebe za ni obětoval“ (srov. Ef 5,
25). Církev tuto lásku pojímala nikoli pouze jako obecný postoj,
nýbrž jako lásku natolik konkrétní, že každý se stává předmětem
osobního vztahu. Tak církev chápe dané záležitosti, když naslouchá svatému Pavlu, jak vybízí k ohledu vůči „slabým“: „Neuváděj tedy svým jídlem do záhuby toho, za nějž Kristus zemřel!“
(srov. Řím 14, 15; srov. 1 Kor 8, 11; 2 Kor 5, 14n.). Křesťanům
v Korintě, kteří byli rozděleni do různých frakcí, sám Pavel klade
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otázku: „Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován?“ (1 Kor 1, 13). Vzhledem k sobě Pavel, který ostatně Krista
nepoznal v době jeho pozemského života (srov. Žid 5, 7), může
říci: „Žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal
sebe samého za mne“ (Gal 2, 20).
(718) 4.2. Apoštolské svědectví, které bylo připomenuto
výše, ohledně smrti, kterou Ježíš podstoupil v lásce hluboce
osobním způsobem „za nás“, „za mne“ a „za mé bratry“, pojímá
v jediném pohledu bezmeznou lásku preexistujícího „Syna Božího“ (srov. Gal 2, 20), jenž je zároveň uznáván jako oslavený
„Pán“. Ono „pro nás“ plné Ježíšovy lásky nalézá tudíž svůj základ
v preexistenci a přetrvává v lásce oslaveného, který – poté, co nás
miloval (rov. Řím 8, 37) ve svém vtělení a ve své smrti – nyní „se
za nás přimlouvá“ (srov. Řím 8, 34). „Preexistující“ Ježíšova láska
představuje trvalý prvek, jenž charakterizuje Syna ve všech třech
„etapách“ (preexistence, pozemský život, oslavená existence).
(719) Tuto kontinuitu jeho lásky shledáváme vyjádřenu
v Ježíšových slovech. Podle Lk 22, 27 Ježíš vyjadřuje celek svého pozemského života a svého jednání pomocí obrazu toho, kdo
slouží u stolu. Být služebníkem všech (srov. Mk 9, 35par.), to je
základní pravidlo pro okruh učedníků. Služebná láska dosahuje
svého vrcholu ve večeři na rozloučenou, v jejímž průběhu Ježíš
zasvěcuje sebe samotného a daruje se jako ten, kdo má zemřít
(srov. Lk 22, 19n. par.). Na kříži se jeho život naplněný službou
totálně proměňuje ve služebnou smrt „za mnohé“ (srov. Mk 10,
45; 14, 22–24). Ježíšova služba v jeho životě a v jeho smrti byla
v posledním důsledku také službou „Božímu království“ slovy
a skutky, a to až do té míry, že Ježíš může svůj život dokonce představovat ve své nadcházející slávě jako „službu u stolu“ (srov. Lk
12, 37) a jako přimlouvání se (srov. Řím 8, 34). Tato služba byla
službou lásky, která spojuje lásku k Bohu s bezvýhradnou sebe se
zříkající láskou k bližnímu (srov. Mk 12, 28–34).
(720) Láska, o níž vydává svědectví celý Ježíšův život, se
zjevuje především jako univerzální v tom smyslu, že nevylučuje
nikoho z těch, kdo k němu přicházejí. Tato láska hledá to, co bylo
ztraceno (srov. Lk 15, 3–10.11–32), celníky a hříšníky (srov. Mk
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2, 15; Lk 17, 34.36–50; Mt 9, 1–8; Lk 15, 1n.) bohaté (srov. Lk 19,
1–10) i chudé (srov. Lk 16, 19–31), muže i ženy (srov. Lk 8, 2–3;
7, 11–17; 13, 10–17), nemocné (srov. Mk 1, 29–34 a podobné epizody), posedlé (srov. Mk 1, 21–28 a podobné epizody), zarmoucené (srov. Lk 6, 21) a utiskované (srov. Mt 11, 28).
(721) Tato otevřenost Ježíšova srdce pro všechny chce záměrně překonávat hranice jeho generace, jak to jasně vyplývá
z „univerzalizace“ jeho poslání a jeho příslibů. Blahoslavenství
překračují rámec jejich bezprostředních posluchačů, vztahují se
na všechny chudé, na všechny hladové (srov. Lk 6, 20n.). Ježíš se
ztotožňuje s malými a chudými (srov. Mk 10, 13–16). Ten, kdo
přijímá jednoho z takovýchto maličkých, přijímá samotného Ježíše a v něm přijímá toho, jenž Ježíše poslal (srov. Mk 9, 37). Až při
posledním soudu se jasně uvidí to, kam až mohlo jít toto prozatím
skryté ztotožnění (srov. Mt 25, 31–46).
(722) 4.3. Tajemství zahrnutí všech lidí do této věčné lásky,
jíž Bůh tak miloval svět, že dal svého vlastního Syna (srov. Jan 3,
16), se nachází v srdci naší víry. „Podle toho jsme poznali, co je
láska, že on za nás položil život“ (1 Jan 3, 16). Dobrý pastýř totiž
položí svůj život za ovce (srov. Jan 10, 11). Dobrý pastýř zná své
ovce (srov. Jan 10, 14) a volá každou jejím vlastním jménem (srov.
Jan 10, 3).
(723) 4.4. Právě proto, že jsme poznali tuto osobní lásku ke
každému člověku,16 se mnozí křesťané nasazují v lásce vůči nejchudším bez rozlišování a dále tak vydávají svědectví o té lásce,
která dokáže vidět Ježíše v každém z těchto nejmenších bratří
(srov. Mt 25, 40). „Jde o každého člověka, poněvadž každý jednotlivec byl pojat do tajemství vykoupení a prostřednictvím tohoto
tajemství tajemstvím se též Kristus s každým navždy spojil.“17

16

Srov. GS, čl. 22, odstavec 3.
JAN PAVEL II., Redemptor hominis, čl. 13; český překlad – Praha 1996, s. 31
(překlad redakčně upraven).
17
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K českému překladu dokumentu MTK
„Některé otázky týkající se teologie vykoupení“
Již z úvodní poznámky je patrné, že dokument vznikal v letech 1992–1994. Nejedná se o téma zvolené samotnými členy
MTK, nýbrž předložené přímo Janem Pavlem II. Členové MTK
nemíní předkládat nic nového, ale spíše mapovat současné přístupy k dané problematice.
V prvním oddílu první části se hovoří o samotné povaze spásy, která se v první řadě týká Boha spasitele a teprve sekundárně
nás a našich potřeb (srov. č. 1832, podle EV 14). To ale nevyhnutelně znamená, že MTK se zde hlásí ke klasickému pojetí teologie,
jejímž hlavním zájmem je na prvním místě Bůh sám, a tak se staví
kriticky k redukci teologie na antropologii. Tajemství spásy je
úzce spjato s tajemstvím stvoření. Obojí je transcendentní tajemství, což však neznamená, že lidský rozum osvícený vírou by měl
upadat do nečinnosti:
„Plné porozumění tajemství vykoupení pro nás zůstává sice
něčím bezesporu nemožným, nicméně určité porozumění nauce
nejenže není nemožné, ale je dokonce požadováno samotnou
povahou vykoupení, které se týká pravdy, hodnoty a posledního
údělu celé stvořené skutečnosti. Neměl-li by být dovolen žádný
pokus o porozumění tajemství vykoupení, pak by byla ohrožena
rozumnost víry a věřícímu by byla upírána oprávněná snaha o porozumění, což vše by vedlo k fideismu. Dále pak platí, že pokud
byla lidská osoba vykoupena ve své plnosti Kristem, pak to implikuje, aby to bylo možno doložit jako pravdivé na intelektuální
rovině (srov. 2 Kor 10, 5)“ (č. 1842).
Pak následuje výčet různých forem zla, které lidé zakoušejí.
Z toho ovšem vyplývá, že spása je v zásadě osvobození ze zla,
které však má celou řadu podob.
V druhém oddílu první části jsme přehledně seznamováni
s různými koncepcemi spásy ve velkých světových náboženstvích
(hinduismus, buddhismus, islám, tradiční náboženství a kulty).
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Není však uváděn judaismus, neboť křesťanství s ním sdílí mnohé
základní přístupy k tomuto tajemství.
Ve třetím oddílu první části je nám předložena úvaha nad
křesťanskou spásou v dnešním světě. MTK konstatuje, že nelze
hovořit jednoznačně, neboť stojíme před velkou pluralitou zkušeností a postojů. Každopádně ale platí, že padl mýtus sebespasení
prostřednictvím vědy a technologií:
„Ponecháme-li stranou různé akcenty, je zřejmé, že všechny
druhy pokojného optimismu ohledně obecného a univerzálního
pokroku na bázi moderních technologií v našich dnech viditelně
ztrácejí půdu od nohama. A právě v aktuálním kontextu šířícího
se bezpráví a chybějící naděje musí být dnes předkládána nauka
o vykoupení“ (č. 1861).
Dále se hovoří o antropologických souvislostech vykoupení
a MTK konstatuje důležitost otázky, jak propojovat vykupitelské
jednání Ježíše Krista s účinkem spásy v nás. Zároveň se připomíná
neadekvátnost určitých dřívějších modelů popisování a vysvětlování tohoto tajemství, odmítá se především pojetí vykoupení jako
zástupného trestu (srov. č. 1870).
Jestliže v č. 1871 se konstatuje, že MTK nemíní na tomto
místě podat celkovou nauku o vykoupení, ale jen pojednat o vybraných otázkách, vyznívá to v kontextu mnohomluvného a velmi
rozsáhlého textu poněkud podivně. Ve skutečnosti jsme svědky
pravého opaku toho, co se v tomto článku prohlašuje. Dokument
totiž vykazuje všechny části traktátu: úvod, vymezení problému
včetně vymezení určitého poměru k světovým náboženstvím
a k současnému světu, pojednání z oblasti biblické teologie, celé
dějiny teologie vykoupení, konečně následuje obsáhlá reflexe,
která hraje roli jakéhosi intelellectus fidei.
Druhá část dokumentu pojednává o tématu vykoupení v Písmě. Nejprve se nám připomíná praxe náhrady, kterou dával příbuzný za provinilého (go’el). Ježíš je prezentován jako nejsvobodnější z lidí. Klíčové je ale především následující konstatování:
„Ježíšova smrt není úkonem nějakého krutého Boha, který
by vyžadoval nejvyšší oběť. Není to „opětné odkoupení“ z moci
nějaké odcizující mocnosti, která nás zotročila. Kříž je okamži128

kem a místem, v němž se Bůh, jenž je láska a který nás miluje, činí
viditelným. Ukřižovaný Ježíš zjevuje, jak mocně nás Bůh miluje
a stvrzuje, že v tomto gestu lásky člověk vyslovil bezpodmínečné
přitakání Božím cestám“ (č. 1881).
Následuje pasáž věnovaná tomu, jak prvotní církev popisovala vykupitelskou účinnost Kristovy smrti pro nás. Na prvním
místě je zmiňována obětní terminologie. Zdá se ale, že daná pasáž
by mohla být poněkud preciznější, neboť novozákonní autoři se
při popisování Kristovy smrti jako oběti vždy alespoň implicitně
odvolávají na nějaký konkrétní typ starozákonní oběti. Velmi podnětný je následující text:
„Stejně jako celý Ježíšův pozemský život (srov. Mt 1, 21; 3,
17; 4, 1–10; Lk 1, 35; 4, 14.18; Jan 1, 32), tak i jeho smrt na kříži
se odehrávají v přítomnosti Ducha svatého a díky jeho pomoci
(srov. Lk 23, 46). V této záležitosti se každá analogie se Starým
zákonem ukazuje jako nedostatečná. Je to Ježíš Kristus, kdo ve
věčném Duchu obětoval sám sebe (srov. Žid 9, 14). Všechno, k čemu dochází na kříži, je svědectvím vydaným Otci a podle Pavla
nikdo nemůže nazývat Boha Otcem jinak než v Duchu a tento
Duch mu vydává svědectví ve věřících (srov. Řím 8, 15; Gal 4, 6).
Podle čtvrtého evangelia platí, že Duch svatý je darován církvi
v okamžiku, když Ježíš volá: „Dokonáno jest“ a předává Ducha
(srov. Jan 19, 30)“ (č. 1887).
Setkáváme se zde s jasným příklonem k trinitární četbě tajemství kříže a s podtržením působnosti Ducha svatého v hodině
Kristova umučení. Z exegetického hlediska rozhodně není nezajímavý příklon k interpretaci Jan 19, 30 v tom smyslu, že se jedná
o předání Ducha svatého.
„Ježíšova oběť na kříži nebyla pouze utrpením a pasivitou
(passio), ale také aktivním jednáním (actio). Poslední aspekt, totiž
svobodné sebedarování Otci s jeho pneumatickým obsahem, je
tím nejdůležitějším na celé jeho smrti“ (1888).
Tento akcent na Ježíšovu aktivitu v utrpení se projevoval již
v patristické teologii a zejména ve scholastických pojednáních,
když se hovořilo o Kristově utrpení ve smyslu zásluhy. Záslužné
totiž může být pouze jednání, a nikoli pouhá pasivita, a tak vyplý129

valo jasně najevo to, co je dobře zřetelné již v Novém zákoně: Tím
rozhodujícím není fyzická bolest a utrpení, ale především Ježíšova
poslušnost a láska.
Poměrně nesnadná otázka vykupitelského významu Kristova
vzkříšení je pouze zmíněna, aniž by se jí MTK zabývala poněkud hlouběji (srov. č. 1889). Dále se hovoří o Kristově kříži jako
o smíření.
Třetí část dokumentu je poměrně obsáhlým přehledem dějin teologie vykoupení od dob církevních otců až po současnost.
Určitý problém představuje č. 1908, kde se Augustinovi připisuje
používání kategorie „satisfactio“ ve vztahu k objektivnímu soteriologickému významu Kristova kříže. Je však všeobecně známo,
že v tomto smyslu použil dané kategorie jako první až Anselm.
Když pozorný čtenář nalistuje místo, které se nachází pod čarou,
shledá, že Augustin zde rozhodně o „satisfactio“ nehovoří.
Prezentace Anselmovy soteriolgické reflexe ve slavném díle
Cur Deus homo je poněkud fragmentární (srov. č. 1912). Autoři
například opomíjejí, že žádný velký scholastik nepřijal Anselmovu teorii bez zásadních modifikací do vlastního pojednání o díle
spásy. Anselm především pojímá tajemství vykoupení jako placení něčeho Bohu, což je vzhledem k údajům Nového zákona velmi
problematické. Rovněž pojetí hříchu jako poškození Boží cti
a vykoupení jako poskytnutí adekvátní náhrady je přinejmenším
značně diskutabilní.
Nástin reformační soteriologie je sice zjednodušený, avšak
vystihuje jádro problému, který spočívá v pojetí, jež lze definovat
jako penální substituci. Kříž je vnímán jako zástupné potrestání.
Toto pojetí vykresluje Boha přinejmenším implicitním způsobem
mytologicky, protože je to on, kdo je usmiřován, je to on, v kom
se mění mentální dispozice prostřednictvím události kříže. Navíc
není respektován základní údaj Nového zákona, který říká, že
Bůh nás usmířil se sebou (srov 2 Kor 5, 18–21). Proměna se tudíž
týká člověka, a nikoli Boha. Určité tendence stavět Otce a Syna
do protikladu navíc vykazují určité rysy markionismu. Uvedená
koncepce má dalekosáhlé důsledky v oblasti spirituality a praxe.
Dlužno však přiznat, že k teorii penální substituce se v šestnáctém
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a sedmnáctém století hlásili i mnozí katoličtí kazatelé a myslitelé
(srov. č. 1915–1919). Je pochopitelné, že liberální protestantismus
se od daného pojetí výrazně odklonil (srov. čl. 1919–1920).
V č. 1921–1932 se velmi stručně předkládá obsah soteriologické reflexe autorů jako Barth, Tillich, Rahner, teologie
osvobození, teologie mimokřesťanských náboženství. Když je
řeč o teologii osvobození, čtenář by čekal alespoň odkaz na starší
dokument MTK o poměru mezi lidským rozvojem a křesťanskou
spásou. Tento dokument MTK věnovaný soteriologické problematice však není v tomto elaborátu zmíněn ani jednou. Následující nástin obnovných tendencí v současné katolické teologii je
velmi stručný a po pravdě řečeno také značně povšechný (srov.
č. 1933–1936).
Celkové ladění čtvrté části dokumentu, která představuje
vlastní soteriologickou reflexi MTK, vykazuje hned na počátku
silnou orientaci na Anselmovu satisfakční teorii (srov. č. 1937nn.).
Následuje připomínka mnoha prvků zdravé soteriologie, jako je
její trojiční základ, církevní zakotvení, vynikající úloha Matky
Páně v díle spásy. Tento přehled je zřejmě poznamenán tím, že do
textu musely být zapracovány mnohé vzájemně komplementární
přínosy jednotlivých členů MTK.
Vzhledem k tomu, že kupříkladu v pasáži věnované Kristovu
kříží v Katechismu katolické církve (srov. čl. 595–623) není ani
zmínka o zjevitelském významu zmíněné události, jistě není bez
významu, že MTK silně zdůrazňuje, že spasitelské zásahy Boží
jsou zároveň Božím zjevením a sebedarováním (srov. č. 1955).
Pozoruhodné jsou také pasáže (srov. č. 1953nn.; 1973), v nichž
se jasně aplikuje christologický princip o tom, že Slovo zjevuje
nejen Boha, ale také člověka jemu samotnému, do dynamismu
díla spasení. V tomto dění se tedy zjevuje prapůvodní plán Boží
i to, kým skutečně člověk v současném stavu je, tedy jeho velikost
i nezměrná bída. Z toho ale kupříkladu jasně vyplývá, že teologii
stvoření nelze správně křesťansky pojímat bez vrcholu zjevení,
jímž je velikonoční tajemství! Pozornost bychom měli věnovat
i důraznému připomenutí základního principu zdravé soteriologie,
totiž konstatování, že smlouvu narušil člověk, a nikoli Bůh, a že
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změna se proto v dění spásy týká výlučně člověka, nikoli Boha
(srov. č. 1976).
Poslední pasáž dokumentu (IV.C.) představuje výčet a popis
různých rozměrů vykoupení, v nichž se prolíná jak objektivní vykupitelský význam a působnost Kristova spasitelského díla, tak
subjektivní aspekt realizace vykoupení v jednotlivém člověku.
Dokument, který máme před sebou, obsahuje potvrzení celé
řady základních prvků zdravé soteriologie včetně jasného odmítnutí teorie penální substituce, což je jistě velmi pozitivní. Šíře
tematického záběru je však velmi široká a sám text je poměrně
rozsáhlý, takže jeho četba může činit určité obtíže. MTK také
nerozlišuje zcela zřetelně mezi negativním a pozitivním aspektem
spásy, mezi překonáním hříchu a jeho důsledků a zbožštěním člověka, i když obě záležitosti pochopitelně vícekrát zmiňuje. Možná
by bývalo bylo vhodné také výslovněji upozornit na skutečnost,
že všechny modely, jejichž pomocí se snažíme popsat a ozřejmit
ono „jak“ událost kříže působí naši spásu, mají jen analogickou
povahu, jsou tedy pouze intelektuálními „podobenstvími“, která
sice vyjadřují pravdivě něco z nevýslovného tajemství, nicméně
ho také zahalují. Každopádně ale platí, že následující text si zasluhuje naši pozornost a že je výzvou k dalšímu usilování o hlubší
pronikání intelektu osvíceného vírou do hlubin mystéria spásy
a vykoupení.
C. V. Pospíšil
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Některé otázky týkající se teologie vykoupení
(Quaestiones selectae de Deo Redemptore)1
1995
PŘEDBĚŽNÁ POZNÁMKA
29. listopadu 1994
(1830) Studium teologie vykoupení bylo předloženo členům
MTK od jeho svatosti papeže Jana Pavla II. v roce 1992. Kvůli
přípravě této studie byla utvořena subkomise složená z prof.
Jana Ambauma, prof. Josepha Dorého, prof. Averyho Dullese,
prof. Joachima Gnilky, prof. Sebastiana Karotemprela, z mons.
Míceál Ledwitha (předsedy), prof. Francise Moloneye, z mons.
Maxe Thuriana, prof. Ladislava Vanyo. Obecné debaty o daném
tématu se odehrávaly při četných setkáních subkomise a v průběhu plenárních zasedání MTK, která se konala v Římě v letech
1992, 1993 a 1994. Tento text byl schválen specifickou formou
prostřednictvím hlasování komise dne 29. listopadu 1994 a posléze byl předložen předsedovi MTK, jeho Em. kardinálu Josefu
Ratzingerovi, prefektu Kongregace pro nauku víry, který dal své
schválení k uveřejnění.
MTK si neklade za cíl předložit nové teologické prvky, nýbrž
spíše, když zde nabízí souhrn současných teologických přístupů,
chce nabídnout spolehlivý referenční bod k budoucí diskusi a dalšímu prohlubování daného tématu.

1

COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, Quaestiones selectae de Deo Redemptore. Investigatio de theologia redemptionis, 29. listopadu 1994. Italská
verze: La civiltà cattolica 146, 1995, IV, s. 551–599.
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I. ČÁST
STAV ČLOVĚKA A SKUTEČNOST VYKOUPENÍ
I.A. Současná situace
(1831) 1. Adekvátní reflexe ohledně teologie vykoupení
musí nejprve vytýčit hlavní linie autentického křesťanského učení
o vykoupení a jeho poměr ke stavu člověka podle toho, jak církev
předkládala tuto nauku v průběhu své tradice.
(1832) 2. V první řadě je třeba říci, že nauka o vykoupení se
týká toho, co Bůh vykonal pro nás v životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, tedy odstranění překážek, které ležely mezi námi a Bohem, a také toho, že nám Bůh nabídl účast na svém životě. Jinými
slovy, vykoupení se týká Boha jakožto původce našeho vykoupení
ještě předtím, než se týká nás. Jedině proto, že je tomu tak, může
vykoupení pro nás opravdu znamenat osvobození, a tak může být
pro každou dobu a pro všechny časy radostnou zvěstí spásy. Jedině proto, že vykoupení se přednostně týká slavné dobrotivosti
Boží spíše nežli naší potřebnosti, i když se vykoupení k této naší
potřebnosti vztahuje, může pro nás být osvobozující záležitostí.
Pokud by vykoupení mělo být naproti tomu posuzováno podle
existenciálních potřeb nebo poměřováno lidských bytostí, jak by
se dalo vyloučit podezření, že jsme prostě vytvořili Boha vykupitele k obrazu naší potřebnosti?
(1833) 3. V nauce o vykoupení shledáváme paralelismus
s tím, co nacházíme v nauce o stvoření. Bůh stvořil všechno a člověka učinil ke svému obrazu a shledal své stvoření jako „velmi
dobré“ (srov. Gn 1, 31). To všechno předchází počátek našich
dějin, v nichž lidská aktivita není tak jednoznačně „dobrá“ jako
Boží stvoření. Nicméně navzdory tomu učení církve, které se
zakládá na Písmě svatém, v průběhu staletí zastávalo, že obraz
Boha v lidské osobě, byť je v dějinách často skrytý a poškozený
v důsledku prvotního hříchu a jeho následků, nikdy nebyl kompletně vymazán nebo zničen. Církev věří, že Bůh neopustil lidské
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bytosti, nýbrž spíše že Bůh ve své lásce, která vykupuje, přisuzuje
lidskému rodu jako úděl slávu, což vskutku platí pro celý obor
stvoření. Tento úděl slávy je již přítomen jako výhonek uvnitř
církve a skrze církev. Tyto úvahy vedené v křesťanském duchu
předpokládají a posilují přesvědčení, že tento život teď a tady stojí
za prožívání. Nicméně každá obecná výzva k „zachování života“
nebo k tomu, aby se řeklo „ano“ životu, i když je jistě případná
a je třeba ji přijímat, nevyčerpává tajemství vykoupení, jak se ho
církev snaží prožívat.
(1834) 4. Křesťanská víra se proto má na pozoru před tím,
aby na jedné straně nedivinizovala nebo nenahlížela jako modly
lidské bytosti kvůli jejich velikosti, důstojnosti a jejich výdobytkům, a na druhé straně je zase nezavrhovala a nepodceňovala kvůli
jejich pochybením a ničemnostem. Křesťanská víra nepodceňuje
potenciál člověka a jeho touhu po seberealizaci a rozvoji, ani výdobytky, k nimž aktualizace tohoto potenciálu mohou reálně vést.
Zmíněné výdobytky nejenže nejsou vírou apriorně zavrhovány
jako překážky, jež je třeba překonat, nebo jako protivníci, s nimiž
je třeba zápolit, nýbrž naopak jsou již od počátku hodnoceny pozitivně. Od prvních stran knihy Genesis až po encykliky posledních
papežů je zřejmá trvalá výzva adresovaná lidem, pochopitelně
v první řadě křesťanům, aby uspořádávali svět a společnost takovým způsobem, aby se na všech úrovních zlepšovaly podmínky
lidského života a kromě toho, aby narůstalo štěstí jednotlivců, aby
se prosazovala spravedlnost a mír mezi všemi a aby se, nakolik
je to možné, rozvíjela láska, která, když se projevuje ve slovech
a činech, by nevylučovala žádného obyvatele Země.
(1835) 5. Víra rozhodně nepodceňuje zlo a lidské utrpení.
Jestliže víra hlásá věčnou blaženost ve světě, který má přijít,
určitě nemá sklon přehlížet mnoho druhů bolesti a utrpení, které
postihují jednotlivce, ani zjevnou kolektivní tragičnost vepsanou
do mnoha situací. Tváří v tvář tomu všemu se církev ovšem určitě
neraduje ze zla a z období zkoušek v nich samotných, jako kdyby
bez nich nemohla existovat.
(1836) 6. V této záležitosti, alespoň jako první krok, se víra
musí prostě spokojit s tím, že to registruje a bere na vědomí. Není
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tedy rozhodně přípustné obviňovat ji, že před tím vším zavírá oči.
Je rovněž nepřípustné, aby se vzhledem k víře někdo cítil dotčen
a obviňoval ji z toho, že pojímá zlo a utrpení jako esenciální
skutečnosti, bez nichž by tato víra neměla mít žádný věrohodný
základ, jako kdyby se zkrátka a dobře zakládala jen na lidské bídnosti, na jejích důsledcích a na uznání dané dramatičnosti, což vše
být mělo být nezbytnou podmínkou její existence.
(1837) 7. Zlo a utrpení totiž nejsou v první řadě funkcí žádné
specifické teologické interpretace života, nýbrž mají povahu univerzální zkušenosti. A prvním hnutím víry tváří v tvář zlu a utrpení
určitě není využívat je ve svůj vlastní prospěch! Jestliže víra to vše
bere na zřetel, pak to činí v první řadě proto, aby čestně a adekvátně vyhodnotila konkrétní dějinnou situaci lidského rodu. Jedinou
starostí víry je, aby se dozvěděla jestli, jak a za jakých podmínek
její pojetí této aktuální historické situace může ještě dnes získat
pozornost lidí a jejich souhlas, když bere zřetel na to, jak oni sami
analyzují své vlastní podmínky a postoje, které zaujímají v různých situacích, jimž musí čelit.
(1838) 8. Křesťanská víra má specifický pohled na situaci
člověka, která v ředě ohledů objasňuje to, co mnohé jiné nekřesťanské koncepce světa konstatují svým vlastním způsobem.
Víra v první řadě podtrhuje, že zlo je již přítomno v dějinách
a v lidstvu. Zlo překračuje a předchází jakoukoli naši individuální
odpovědnost a jeví se jako zapříčiněné „mocnostmi“, ba dokonce
určitým „duchem“, které jsou přítomny před naším vlastním jednáním a jsou v jistém slova smyslu vnější vzhledem ke každému
osobnímu vědomí a chtění, jež jednají teď a tady.
(1839) 9. Za druhé, víra ozřejmuje, že zlo a utrpení, které
ovlivňují historickou situaci lidských bytostí, mají také, a to ve
velkém měřítku, svůj původ v srdci lidských bytostí, v jejich habituálních sobeckých postojích, v jejich bažení po požitku a moci,
v jejich tichém spolupáchání zla, v jejich zbabělé kapitulaci před
zlem, v jejich strašlivé tvrdosti srdce. Nicméně biblické zjevení
a křesťanská víra neztrácejí naději v lidskou osobu, ba naopak
nepřestávají vyzývat lidskou svobodu k odpovědnosti, k tomu,
aby se odhodlala k rozhodnému kroku obrácení a k oněm jasným
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hnutím svědomí, při nichž se mohou zmíněné mohutnosti účinně
uplatnit. Víra opravdu zastává to, že všichni lidé jsou zásadně
schopni jak toho, že se budou distancovat do čehokoli, co by je
mohlo negativně ovlivňovat, tak toho, aby odporovali vlastnímu
sobectví a vlastní uzavřenosti do sebe, a to za účelem nasazovat
se ve službě druhým a tak se otevírat živoucí naději, která může
dokonce překračovat jejich vlastní tužby.
(1840) 10. Podle křesťanské víry jsou tudíž lidské bytosti
kvůli danosti historické skutečnosti vzdáleny od Boží svatosti
kvůli hříchu, a to vedle skutečnosti, že jsme odlišní od Boha jakožto tvorové, a proto nejsme niterně božští. Tato dvojí odlišnost
mezi Bohem a lidstvem je doložena Písmem svatým a předpokládají ji všichni správně věřící křesťané, kteří psali [teologická díla]
v pobiblické epoše. Ovšem iniciativa Boží pohybu lásky vůči hříšnému lidstvu představuje trvalou charakteristiku Božího jednání
vzhledem k nám v rámci dějin, což je také základní předpoklad
nauky o vykoupení. Z uvedeného důvodu platí, že dialektika
milosti a hříchu předpokládá, aby před tím, než do světa vstoupí
jakýkoli hřích, byla lidským bytostem nabídnuta milost. Vnitřní
logika křesťanského pojetí stavu člověka vyžaduje rovněž to, aby
původcem vykoupení byl Bůh, neboť to, co potřebuje uzdravení
a spasení není nic jiného nežli pravý Boží obraz v nás.
(1841) 11. Hodnota stvořené lidské přirozenosti je tudíž
podle křesťanské víry od prvopočátku garantována samotným
Bohem a je nezničitelná. Podobně platí, že skutečnost vykoupení
byla darována a garantována Bohem v Kristu a také ona je jednou
provždy. Jak stvoření, tak vykoupení je podle učení církve zakořeněno v milosrdné a nezměrné dobrotivosti a svobodě Boží, a proto
z našeho hlediska obé zůstává nepochopitelné, nevysvětlitelné
a úchvatné. Snaha o porozumění těmto skutečnostem pramení
z úkonu či postoje díkůvzdání za to vše. Tento postoj předchází
bádání, nevyplývá z něho a nedá se na bádání redukovat.2

2

„Víra hledající porozumění“ – ANSELM, Proslogion, Prooemium; in Opera
Omnia, ed. F. S. Schmidt, vol. 1, Edinburg 1946, s. 94.
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(1842) 12. Plné porozumění tajemství vykoupení pro nás
zůstává sice něčím bezesporu nemožným, nicméně určité porozumění nauce nejenže není nemožné, ale je dokonce požadováno
samotnou povahou vykoupení, které se týká pravdy, hodnoty a posledního údělu celé stvořené skutečnosti. Neměl-li by být dovolen
žádný pokus o porozumění tajemství vykoupení, pak by byla
ohrožena rozumnost víry a věřícímu by byla upírána oprávněná
snaha o porozumění, což vše by vedlo k fideismu. Dále pak platí,
že pokud je lidská osoba vykoupena ve své plnosti Kristem, pak
to musí být možno doložit jako pravdivé na intelektuální rovině
(srov. 2 Kor 10, 5).
(1843) 13. Podle křesťanské víry pravda vykoupení vždy
vrhala světlo zejména na ty aspekty stavu člověka, které zřetelněji odrážejí lidskou potřebnost spásy. Lidé zakoušejí na mnoha
rovinách svého života rozdělenost, nepřiměřenost a marnost. V té
míře, v níž se lidé často nahlížejí jako odpovědní za rozdělenost
a neuspokojivost své vlastní zkušenosti, vyznávají na základě tradiční terminologie svou vlastní hříšnost. Má-li se však předložit
kompletní obraz stavu člověka, je třeba brát zřetel rovněž na ony
aspekty života, které znetvořují a ničí lidskou existenci, za něž
však není nikdo bezprostředně odpovědný, protože i tyto záležitosti výmluvně vyjadřují to, že člověk nutně potřebuje vykoupení. Skutečnosti jako bída, epidemie, přírodní katastrofy, tělesné
i mentální utrpení a sama smrt ukazuji, že zlo – jak to křesťanská
tradice vždy uznávala – se nevyčerpává v tom, co se nazývá malum culpae (mravní zlo), ale zahrnuje také malum poenae (utrpení), ať už se jedná o zlo v sobě, nebo o zlo, které vyplývá z limitů
přírody. Tradičně však každé utrpení, jak to zjevuje samo biblické
svědectví, včetně smrti samotné, bylo vnímáno jako něco, co vyplývá z hříchu, což svatý Pavel vyjadřuje jako „tajemství nepravosti“ (srov. 2 Sol 2, 7).
(1844) 14. Jestliže výzvy, které byly právě zmíněny, představují základní existenciální těžkosti, s nimiž se lidé poměřují, existuje ještě celá další řada niternějších problémů, jimž lidé musejí
čelit. Lidé v první řadě zakoušejí obtíže, když chtějí jako jednotlivci dosáhnout vnitřní osobní vyváženosti. Dále mají problémy
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s harmonickým soužitím se svými bližními, jak to dokládají dějiny válek s celou krutostí a hrůzou, které z nich vzcházejí. Na třetím místě je to jejich neschopnost žít dobře ve vztahu k rozumem
neobdařené přírodě, což se dramaticky projevuje v současném
světě jako ekologický problém. Za čtvrté, když se životní zkoušky
stávají příliš svízelnými, může se zrodit podezření, že lidská existence je zaměřena ke krachu a že je naprosto nesmyslná. V pozadí
zmíněných kritických momentů se konečně nalézá stále nenaplněná snaha člověka o dosažení onoho pokoje s Bohem, jenž byl
zmařen mocnou a vše prostupující skutečností hříchu.
(1845) 15. Tento předběžný nástin způsobu, jímž podle křesťanské víry pravda vykoupení vrhá světlo na stav člověka, musí
být doplněn o hodnocení způsobu, jímž sami lidé vnímají svou
vlastní aktuální historickou situaci.
(1846) 16. Nejprve se však budeme věnovat stručnému rozboru toho, jak chápou vykoupení vyznavači velkých světových
náboženství. Při naplňování tohoto úkolu, můžeme v tomto přehledovém oddílu vypustit judaismus, v němž má křesťanství své
kořeny a s nímž sdílí určitou koncepci vykoupení, která se zakládá
na svrchované dobrotivosti Boha stvořitele vůči lidskému rodu,
jenž bloudí daleko do cesty, jejímž výrazem je smlouva.
I.B. Vztahy ke světovým náboženstvím
(1847) 17. Hinduismus není monolitickým náboženstvím.
Jedná se spíše o určitou mozaiku náboženských přesvědčení
a praktik, která má za to, že nabízí lidskému rodu vykoupení
a spásu. Ačkoli první védský hinduismus byl polyteistický, následná védská tradice dospěla k tomu, že hovoří o jedné poslední
skutečnosti, která se označuje jako Atman nebo Brahman, jako
Jedno, z něhož vyplynuly všechny věci prostřednictvím specifické
triadické formy projevování. Brahman je samo o sobě nepochopitelné a nemá formu, je to však zároveň také bytí, které je si
vědomo své vlastní existence, která spočívá v plné blaženosti. Na
rovině více lidové a osobní platí, že božstva jako Šiva, tedy ničitel
toho nedokonalého, Višnu a jeho avataři (vtělení) jako Ram, záři141

vé Jedno, Krišna a bohyně matka Šakti odpovídají atributům Nejvyšší Skutečnosti. „Vtělení“ Boha sestupují na zem, aby bojovala
se silami zla, když tyto síly nabývají na zemi moci.
(1848) 18. I když si uvědomujeme maximální zjednodušení,
můžeme říci, že v hinduismu je lidská osoba jiskrou božství, duší
(atman) vtělenou kvůli avidya (neznalost, či spíše určitý druh
metafyzické nevědomosti ohledně pravé povahy Jednoho, nebo
určitý druh původní nevědomosti). V důsledku toho je lidská
bytost podřízena zákonu karmy neboli znovuzrození a cyklu zrození a znovuzrození jako karma–samsara, neboli zákonu odplaty.
Sobecká touha, která vede k duchovní nevědomosti, je pramenem
veškerého zla, bídy a utrpení světa.
(1849) 19. V hinduismu vykoupení, které se označuje termíny mokša a mukti, proto znamená osvobození zpod zákona karmy.
I když lidské bytosti mohou udělat určitý pokrok směrem ke své
spáse třemi způsoby, které se vzájemně nevylučují, a to prostřednictvím nezištného jednání, duchovního nazření a zbožnosti naplněné láskou vůči Bohu, definitivního stádia spásného společenství
s Bohem může být dosaženo jedině s pomocí milosti.
(1850) 20. Pokud se jedná o buddhismus, můžeme začít tím,
že Buddha, když se potýkal s problémem utrpení světa, odvrhnul
autoritu Véd, užitečnost obětí a neviděl žádný smysl v metafyzických spekulacích o existenci Boha a duše. Hledal tedy osvobození
z utrpení uvnitř člověka samotného. Jeho hlavní intuice spočívá
v tom, že lidská touha je příčinou všeho zla a bídy, což následně
působí „nevědomost“ (avidya) a je posledním důvodem cyklu
zrození a znovuzrození.
(1851) Po Buddhovi vznikla celá řada myšlenkových škol,
jež rozpracovaly jeho prostou základní nauku do systémů, které se zaobírají naukou o karmě pojímané jako vnitřní tendenci
jednání zaměřeného ke znovuzrození. Lidský život v dějinách
nemá žádnou osobní, skutečnou a existenciální sjednocující linii,
a proto sestává pouze z jednotlivých nespojitých, existenciálních
fragmentů zrození, růstu, úpadku a smrti. Nauka o anikka neboli
o „nepřetrvávání“ celé skutečnosti je pro buddhismus ústřední
záležitostí. Pojem existenciální nestálosti vylučuje možnost exis142

tence atman, což je důvodem Buddhova mlčení o existenci Boha
a atman. Všechno je pouze zdání (maya). O skutečnosti nelze říci
nic ani v pozitivním, ani v negativním smyslu.
(1852) 22. Vykoupení v buddhismu proto spočívá ve stavu
osvobození (nirvana) z tohoto světa pouhého zdání, vysvobození
z fragmentární přirozenosti a z nestálosti existence, jehož se dosahuje díky potlačení každé touhy a jakéhokoli vědomí. Prostřednictvím tohoto osvobození se dosahuje čirý a nedefinovaný stav
prázdnoty. Jelikož tento stav je radikálně odlišný od přechodného
strádání tohoto světa zdánlivosti (maya), nirvana – doslovně „vyhasnutí“ nebo „zhasnutí“ (totiž jakékoli touhy), jako když zhasne
světlo svíčky, jakmile je vosk spotřebován –, vymyká se jakékoli
definici, nejedná se však prostě a jednoduše o stav úplného vyhasnutí nebo naprostého zničení. Nirvana není intelektuální cíl, nýbrž
nedefinovatelná zkušenost. Jedná se o osvobození od všech tužeb
a přání, o osvobození z cyklu znovuzrození a bolesti (dukha).
Nejdokonalejší cestou k tomuto osvobození je podle buddhismu
osmerá stezka: správného rozlišování, správného úmyslu, správného způsobu mluvení, správného jednání, správného zaměstnání,
správného úsilí, správné kontemplace a správného soustředění
(Vinaya Pitaka), která klade veškerý důraz na lidské úsilí. Z pohledu buddhismu jsou všechny ostatní náboženské cesty nedokonalé a podružné.
(1853) 23. Stejně jako judaismus a křesťanství je islám
(„podřízení se“) monoteistickým náboženstvím smlouvy, které se
vyznačuje pevnou vírou v Boha, Stvořitele všeho. Jak napovídá
jméno tohoto náboženství, islám vidí jako klíčovou záležitost pravého náboženství, a proto také spásy ve víře, v důvěře a v naprostém podřízení se vůli velikého a milosrdného Boha.
(1854) 24. Podle víry muslimů, bylo náboženství islámu Bohem zjeveno již na počátku lidstva a bylo potvrzováno prostřednictvím po sobě jdoucích smluv s Noemem, Abrahámem, Mojžíšem a Ježíšem. Islám sám sebe nahlíží jako doplnění a naplnění
všech smluv, které existovaly od počátku.
(1855) 25. Islám nezná pojem prvotního hříchu a křesťanský
význam vykoupení nemá místo v islámském myšlení. Všechny
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lidské bytosti jsou prostě nahlíženy tak, že potřebují být spaseny. Spásu mohou obdržet jedině tehdy, když se obrátí k Bohu
s absolutní vírou. Pojem spásy se vyjadřuje také pomocí výrazů
„úspěch“ a „prosperita“. Nicméně pojem spásy je přesněji vyjádřen výrazy jako „jistota“ a „ochrana“. V Bohu lidský rod nachází
definitivní jistotu. Plnost spásy, která je chápána jako materiální
i duchovní potěšení (srov. zahrada – genna – svrchované blaženosti), bude dosažena až v posledním dnu na základě posledního
soudu a v životě po smrti (akhira). Islám vyznává určitý druh
předurčení vzhledem ke spáse, a to buď k blaženosti ráje, anebo
k utrpení v pekelných plamenech (nar), lidská bytost však zůstává
svobodná, aby mohla dát odpověď víry a dobrých skutků. Vedle
vyznávání víry jsou dalšími prostředky, které vedou k dosažení
spásy: rituální modlitba, zákonná almužna, půst v měsíci ramadánu a pouť do Božího domu v Mekce. Některé tradice připojují
k těmto prostředkům džihád čili „boj“, který je chápán jako svatá
válka za účelem šíření nebo obrany islámu, anebo vzácněji jako
osobní duchovní zápolení.
(1856) 26. Vedle velkých, klasických světových náboženství
existují také jiná náboženství, která jsou definována různě jako
náboženství tradiční, primitivní, kmenová nebo přirozená. Původ
těchto náboženství leží v nedohlednu minulosti. Jejich názorová
přesvědčení, kulty a etické kodexy jsou předávány živou ústní
tradicí.
(1857) 27. Vyznavači těchto náboženství věří v Nejvyšší bytost, již nazývají různými jmény a již považují za stvořitele všeho.
Tato Nejvyšší bytost je však nestvořená a věčná. Nejvyšší bytost
delegovala kontrolu nad pozemskými záležitostmi nižším božstvům, která jsou známa jako duchové, kteří ovlivňují blahobyt,
nebo neštěstí lidí. Naklonit si duchy je velmi důležité pro dosažení lidského blahobytu. V tradičních náboženstvích hraje velkou
roli smysl pro společenství skupiny s předky klanu, kmene a širší
lidské rodiny. Zesnulí předkové jsou různým způsobem uctíváni,
neprokazuje se jim však kult klanění.
(1858) 28. Nejstarší náboženství si uchovávají dědictví
epických mýtů a legend, které hovoří o stavu blaženosti s Bohem,
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o pozbytí oné ideální situace a o očekávání určitého druhu vykupitele – spasitele, který obnoví onen ztracený vztah k Bohu a nastolí
smíření a stav blaženosti. Spása je vnímána v rámci smíření a harmonie se zesnulými předky, s duchy a s Bohem.
I.C. Křesťanská nauka o vykoupení a moderní svět
(1859) 29. Kromě pohledu na různé koncepce vykoupení, jak
je předkládají velká světová náboženství a poněkud méně rozšířená náboženství předků, které se nacházejí v tradicích mnoha lidských kultur, by bylo třeba věnovat určitou pozornost také jiným
současným hnutím a alternativním stylům života, které slibují
svým vyznavačům spásu (například moderní kulty, různá hnutí
New Age, ideologie autonomie, emancipace a revoluce). Nicméně
platí, že v právě zmíněné oblasti je třeba opatrnosti a je nutno se
vyvarovat, nakolik je to možné, rizika neúměrného zjednodušování.
(1860) 30. Bylo by scestné podlehnout například domněnce,
podle níž by současní mužové a ženy patřili do jedné ze dvou kategorií, tedy buď by se hlásili k modernitě, která je sebejistá a věří
v možnost sebevykoupení, anebo by patřili k rozčarované postmoderně, která nedoufá v žádné zlepšení lidských podmínek tak
říkajíc „zevnitř“ a důvěřuje jedině v možnost spásy „zvenku“. Ve
skutečnosti stojíme před kulturním a intelektuálním pluralismem,
před velkou škálou rozličných analýz lidských podmínek a mnoha
různými způsoby, jak tomu všemu čelit. Vedle jistého druhu úniku
do příjemnosti zábav nebo do přitažlivých a pomíjejících forem
hédonismu vidíme také to, že lidé se přimykají k různým ideologiím a novým mytologiím. Vedle určitého stoicismu, který je více
méně odevzdaný osudu, plně vědomý a odvážný, shledáváme jak
deziluzi, která si nárokuje, že je praktická a realistická, tak rozhodný protest proti redukování lidských bytostí a jejich životního
prostředí na zdroje k podnikání, které je možno vykořisťovat,
i proti s tím spjaté relativizaci, znehodnocování a konečně banalizaci temné stránky lidské existence.
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(1861) 31. Současná situace tedy vykazuje jeden velmi zřetelný údaj: konkrétní stav lidských bytostí je plný dvojznačnosti.
Mohli bychom mnoha způsoby popisovat dva „póly“, mezi nimiž
jsou jednotlivý člověk i celé lidstvo skutečně roztrháváni. Kupříkladu v každém subjektu je na jedné straně nevykořenitelná touha
po životě, štěstí a seberealizaci, na druhé straně leží nevyhnutelná
zkušenost omezenosti a nespokojenosti, úpadku a utrpení. Když
přejdeme z individuální oblasti k oné obecné, lze vidět tentýž
obraz na mnohem větším plátně. Rovněž zde platí, že na jedné
straně lze konstatovat nesmírný pokrok, který je umožněn vědou
a technologiemi, rozšířením komunikačních prostředků a kroky,
které byly učiněny například na poli soukromého, veřejného
a mezinárodního práva. Ovšem na druhé straně by se mělo hovořit
také o mnoha katastrofách, k nimž dochází ve světě a mezi lidmi,
o rozsáhlé korupci, jejímž důsledkem je to, že velmi mnoho lidí
trpí strašným útlakem, vykořisťováním a stávají se bezbrannými
oběťmi toho, co se jim může vskutku jevit jako krutý osud. Ponecháme-li stranou různé akcenty, je zřejmé, že všechny druhy pokojného optimismu ohledně obecného a univerzálního pokroku na
bázi moderních technologií v našich dnech viditelně ztrácejí půdu
od nohama. A právě v aktuálním kontextu šířícího se bezpráví
a chybějící naděje musí být dnes předkládána nauka o vykoupení.
(1862) 32. Nicméně je třeba podtrhnut, že křesťanská víra
nedělá uspěchané soudy v tom smyslu, že by něco souhrnně odsuzovala, anebo že by to nekriticky schvalovala. Když aplikuje
jak benevolenci, tak rozlišování, křesťanská víra neopomíjí, že ve
velké škále rozličných analýz a postojů, s nimž se setkává, se nacházejí některé intuice, o nichž se zdá, že by mohly v sobě samých
odpovídat hluboké pravdě o lidské existenci.
(1863) 33. Víra dále pozoruje kupříkladu to, že navzdory
svým omezením lidé usilují o možné naplnění svých životů; že
zkrátka a dobře zakoušejí zlo a utrpení jako něco zásadně „nenormálního“; že rozličné formy protestu proti takovémuto stavu
věcí jsou již samy o sobě znamením, že lidé nemohou neusilovat
o „něco jiného“, o „něco většího“ a o „něco lepšího“. Konečně
víra v důsledku toho všeho chápe, že současní lidé neusilují pouze
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o vysvětlení své situace, nýbrž očekávají a přejí si, ať už to přiznávají, či nikoli, skutečné osvobození od zla a pomoc i skutečné
naplňování všeho pozitivního v jejich životě, jedná se o touhu po
dobrém a lepším atd.
(1864) 34. I když církev uznává důležitost snahy o pochopení
a správné vyhodnocení současných problémů lidí ve světě, různé
postoje, které z těchto problémů vyplývají, a konkrétní návrhy, jak
těmto problémům čelit, považuje za nezbytné, aby neztratila ze
zřetele základní otázku, která se nachází v základech zmíněných
problémů a která je nezbytně rovněž bází každého návrhu na jejich
řešení. Jedná se o otázku pravdy. Jaká je pravda o stavu člověka?
Jaký význam má lidská existence a več, z hlediska současnosti,
mohou v posledním důsledku lidé doufat? Při předkládání nauky
o vykoupení světu církev snad může nabízet rozličné pohledy na
poslední otázky a soustřeďovat se při tom na aspekt křesťanské
víry ve vykoupení. Tím opravdu zásadním pro lidstvo však je
naděje. Vykoupení je totiž jediná skutečnost, která je natolik
mocná, aby vyšla vstříc skutečné potřebě člověka, a jediná dostatečně hluboká skutečnost schopná přesvědčovat lidi o tom, co je
opravdu v nich (srov. Jan 2, 25). Toto poselství naděje vztahující
se k vykoupení má svůj základ ve dvou základních křesťanských
naukách, tedy v christologii a v trinitární teologii. Ve zmíněných
naukách se nalézá poslední odůvodnění křesťanského chápání dějin člověka a lidské osoby stvořené k obrazu jediného a trojičního
Boha, která je začleněna do společenství, vykoupená díky lásce
jediného Božího Syna Ježíše Krista, zaměřená k tomu, aby byla
obdarována božským životem, pro nějž jsme na prvním místě
stvořeni. Právě na tuto účast ukazuje nauka o vzkříšení těla, tedy
to, že lidské bytosti v kompletní celistvosti své skutečnosti budou
sdílet plnost Božího života.
(1865) 35. Křesťanské hodnocení stavu člověka tudíž není
samoúčelné, jedná se však o určitý aspekt širší koncepce, v jejímž středu se nachází křesťanské pojetí Boha a vztahu Boha
k lidskému rodu a s celým řádem stvoření. Onou širší koncepcí je
pojem smlouvy, kterou Bůh chtěl a chce pro lidské pokolení. Je to
smlouva, jejímž prostřednictvím chtěl Bůh přičlenit lidi ke svému
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životu, přičemž uskutečňuje všechno to, co je v nich pozitivního,
a osvobozuje je od všeho toho, co je v nich negativní a co zmarňuje jejich život, jejich štěstí a brání jejich rozvoji, a to dokonce
mnohem více, než by si oni sami dokázali přát nebo představovat.
(1866) 36. Velmi důležité je podtrhnout, že pokud křesťanská
víra hovoří tímto způsobem o Bohu a o jeho vůli uzavřít smlouvu s lidmi, pak tomu tak není proto, že bychom byli tak říkajíc
pouze informováni díky čiré nauce o Božích úmyslech. Je tomu
tak proto, že Bůh opravdu velmi radikálním způsobem zasáhl do
dějin a jednal skutečně v srdci historie, a to prostřednictvím svých
„mocných zásahů“, v první řadě se jedná o celou starou smlouvu,
ovšem nejvyšším a definitivním způsobem prostřednictvím Ježíše
Krista a v Ježíši Kristu, který je jeho jediným a pravým Synem,
jenž se vtělil, a tak vstoupil do situace člověka, do jeho zcela konkrétní historické formy.
(1867) 37. Přesně řečeno, z toho vyplývá, že když věřící
předkládají to, co mohou říci o stavu člověka, nezapočínají tím, že
by se zabývali tímto stavem, aby se pak následně dotazovali, jaké
další světlo by na to mohl vrhnout Bůh, jehož vyznávají. Přesně
řečeno, s tím opět souvisí to, že křesťané nezačínají tím, že by
na základě nějaké argumentační linie nebo nějaké čistě abstraktní
reflexe dospěli k existenci Boha, aby pak posléze pokračovali tím,
že by zkoumali, jaké světlo by ono předchozí uznání jeho existence mohlo vrhnout na dějinný úděl lidstva.
(1868) 38. Pro biblické zjevení a následně i pro křesťanskou
víru ve skutečnosti platí, že poznávat Boha znamená vyznávat
ho na základě toho, co on sám vykonal pro lidské bytosti, když
jim plně zjevuje je samotné v úkonu zjevení sebe samotného jim,
přesně řečeno, když vstupuje do vztahu k nim, když jim nabízí
a ustavuje s nimi smlouvu a když dospívá až k tomu, že se kvůli
dosažení tohoto cíle vtěluje právě do jejich lidského stavu.
(1869) 39. Právě na základě této vize nabývá celé své specifičnosti a svého bohatství koncepce lidské osoby a pojetí stavu
člověka, jak to předkládá křesťanská víra.
148

(1870) 40. Konečně je třeba věnovat určitou pozornost tomu,
co lze definovat jako debatu uvnitř křesťanství ohledně vykoupení,
zejména pak otázce, jaká vazba existuje mezi Kristovým utrpením
a jeho smrtí na jedné straně a vykoupením světa na straně druhé.
Význam této otázky dnes vzrostl, protože v mnoha okruzích je vnímána neadekvátnost určitých tradičních způsobů pojímání Kristova vykupitelského díla v rámci kompenzace nebo trestání za naše
hříchy, tak někdy alespoň závažné a nebezpečné důsledky, k nimž
zmíněné koncepce mohou směřovat. Dále pak platí, že dramatičnost problému zla a utrpení se v průběhu času nezmenšila, nýbrž
se spíše ještě více vyhrotila, a schopnost mnoha lidí věřit, že tento
problém lze adekvátně řešit ve všech jeho aspektech, ve dvacátém
století ztratila půdu pod nohama, neboť se zdá, že daný problém je
neřešitelný. Za této situace se zdá být potřebné znovu promyslet
způsob, jakým vykoupení zjevuje Boží slávu. Lze položit otázku,
zda pokus porozumět nauce o vykoupení může být v posledním
důsledku uplatňováním teodiceje, tedy pokusem nabídnout ve
světle víry věrohodné řešení „tajemství nepravosti“, použijeme-li
výraz svatého Pavla. Boží odpovědí je tajemství Krista a církve.
Zkrátka a dobře, vykoupení je ospravedlněním Boha, nebo jeho
nejhlubším zjevením nám, a proto představuje naše obdarování
pokojem, jenž převyšuje každé pomyšlení (srov. Flp 4, 7)?
(1871) 41. Záměr tohoto dokumentu netkví v předložení vyčerpávajícího pojednání o celé oblasti teologie vykoupení, nýbrž
jde spíše o to, aby byly probrány některé vybrané otázky vztahující se k teologii vykoupení, jež jsou dnes uvnitř církve nastolovány
s mimořádným důrazem.
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II. ČÁST
VYKOUPENÍ PODLE BIBLE: MOŽNOST SVOBODY
(1872) 1. Biblické svědectví obráží nevyčerpatelné hledání
posledního významu stavu člověka (srov. např. Gn 1–11; Mk 13,
1–37; Zj 22, 20). Bůh se dává Izraeli poznávat prostřednictvím
Tóry. V křesťanství zase platí, že Bůh se dává poznat prostřednictvím osoby, učení, smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta. Nicméně
jak zákon, tak vtělení nechávají lidstvo ještě ve dvojznačnosti
poskytnutého zjevení, k němuž se přidružují dějiny člověka, které
neodpovídají zjeveným pravdám. „I my ve svém nitru sténáme,
očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla“ (Řím 8,
23).
(1873) 2. Lidská bytost se nachází tváří v tvář dramatické
situaci, v níž je veškeré úsilí osvobodit se z utrpení a z otroctví,
které na sebe člověk vzal svým vlastním rozhodnutím, odsouzeno
k nezdaru. Jsouce omezeni na základě svého původu jakožto tvorové a zároveň jsouce bez limitů kvůli svému povolání, abychom
byli jedno se svým Stvořitelem, nejsme schopni svým vlastním
úsilím přejít od konečného k nekonečnému. V důsledku toho
křesťan pohlíží za hranice lidského dovršení. „Nepokojné je naše
srdce, dokud nespočine v tobě.“3
(1874) 3. Již ve svém občanském zákonodárství Izrael projevoval povědomí o „vykupiteli“ (go’el). Rodiny mohly platit
výkupné za příbuzného, aby tak projevily solidaritu uvnitř rodiny
(srov. Ex 21, 2.7; Dt 25, 7–10). Důležitost solidarity rodiny je
základem právních ustanovení, jako levirát v manželství (srov.
Dt 25), pomsta za krev ( srov. Lv 25; Num 35, 9–34) a jubilejní
rok (srov. Ex 21, 2; Lv 25; Jer 34, 8–22; Dt 15, 9–10). Hebrejský
zákon umožňuje, aby odsouzená osoba byla vykoupena (srov. Ex
21, 29–30).4 Zaplacení tak zvaného kofer osvobozuje provinilou
3
4

SV. AUGUSTIN, Confessiones, 1, 1, 1; CCL 27, 1; PL 32, 661.
Vykoupení hebrejsky: kofer; řecky: lytron.
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osobu, její rodinu, uraženou rodinu a celou komunitu, neboť konflikt je tímto způsobem vyřešen. Ve Starém zákoně se vypravují
některé epizody, v nichž došlo k aplikaci výkupného a které mají
kořen ve zmíněném právním kontextu. Prostřednictvím toho, že
Juda nabídne sám sebe jako náhradu, odstraňuje tak svůj zločin
proti Josefovi (srov. Gn 37, 26–27; 44, 33–34) a rodina je tudíž
zachráněna před odplatou. Podobně Jakub, který okradl Ezaua
o jeho nástupnické požehnání, odškodňuje svého bratra velkou
částí svého majetku (srov. Gn 32, 21). Pomsta je tak odvrácena.
(1875) 4. Hebrejské náboženství rozvinulo liturgii odčinění.
Jednalo se o symbolické jednání jako projev úcty, jehož prostřednictvím provinilá osoba dostiučinila a splácela svůj dluh ve vztahu
k Hospodinu. Esenciálními prvky takovéto liturgie byly: a) rituály
jsou stanoveny Bohem (posvátná místa, svaté kněžství, obřady
předepsané Hospodinem); b) Hospodin je jediný, kdo odpouští
(srov. Lv 17, 10.12); c) všechny tyto obřady mají obětní ráz, zpravidla se jedná o krvavé oběti, při nichž se prolévá krev, která představuje život. Hospodin daruje lidem krev pro obřad odpuštění
(srov. Lv 17, 11). Obětní krev vyjadřuje zdarmadanost odpuštění
na rovině rituálního vyjádření.
(1876) 5. Svatí mužové, obzvláště pak Mojžíš a proroci, kteří
přišli po něm, měli velkou váhu před Bohem. Ta vyvažovala negativní hodnotu zla a hříchu ostatních. Proto tito mužové přisuzovali velkou důležitost přímluvě za odpuštění hříchů (srov. Ex 32,
7–14.30–34; 33, 12–17; 34, 8–9; Nm 14, 10–19; Dt 9, 18–19; Am
7; Jer 15, 1; Iz 53, 12; 2 Mak 15, 12–16). Postava trpícího Služebníka v Iz 53, 4–12 bude opakovaně využita v Novém zákoně jako
předobraz Krista vykupitele.
(1877) 6. Vypravování o Božím díle v knize Exodus (srov. Ex
1–15) a vykupující láska Ester a Rút (srov. obzvláště Est 14, 3–19
a Rt 1, 15–18) dokládají, jak svoboda vyplývá z nezištného sebedarování za národ nebo rodinu. Tytéž postoje jsou patrné v modlitební praxi Izraele, který oslavuje vykupitelskou lásku Boží
vzhledem k jeho lidu v Exodu (srov. např. Žl 74, 2; 77, 19) i jeho
starostlivost a dobrotivost, které lidem přinášejí svobodu a plnost
života (srov. např. Žl 103, 4; 106, 10; 107; 111, 9; 130, 7).
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(1878) 7. Tato dávná témata osvobození a vykoupení září
s větší jasností v Ježíši Kristu. Plod tohoto světa a dar Boží světu,
Ježíš z Nazareta ukazuje cestu k autentické a trvalé svobodě. Ve
své osobě, ve svých slovech a ve svých skutcích on sám dokázal,
že Boží království je nablízku, a všechny volal k obrácení, aby tak
mohli být součástí tohoto království (srov. Mk 1, 5). Ježíš z Nazareta vypravoval podobenství o Božím království, která rozvrátila
hlubokou strukturu námi přijímané koncepce světa (srov. např. Lk
15). Tato podobenství odstraňují naše omluvy a činí nás ochotnými ve vztahu k Bohu. Tady se nás Kristus dotýká a tady přichází
Boží království.
(1879) Ježíš jakožto ten, kdo vyprávěl podobenství o Božím
království, byl sám Božím podobenstvím. Jeho ustavičná otevřenost vůči Bohu se projevuje v jeho vztahu k Bohu izraelské
tradice, k Bohu jako Abba (srov. Mk 14, 36). Tuto otevřenost můžeme vidět v jeho odhodlanosti k tomu, aby jakožto Syn člověka
podstoupil všechny možné urážky, utrpení a smrt, a to vše s přesvědčením, že Bůh bude mít poslední slovo (srov. Mk 8, 31; 9, 31;
10, 32–34). On shromáždil učedníky (srov. Mk 1, 16–20) a sdílel
své stolování s hříšníky, a když jim nabízel spásu, převracel tehdy
přijímané hodnoty (srov. Mk 2, 15–17; 14, 17–31; Lk 5, 29–38;
7, 31–35.36–50; 11, 37–54; 14, 1–24; 19, 1–10). Ježíš vytrval ve
svém stylu života a ve svém učení, a to navzdory napětí, které to
kolem něho vyvolávalo (srov. Mk 2, 15–17; Lk 5, 27–32; 15, 2; 19,
7), napětí, které vrcholilo v jeho symbolickém jednání při vyčištění („zboření“) jeruzalémského chrámu (srov. Mk 11, 15–19; Mt
21, 12–13; Lk 19, 45–48; Jan 2, 13–22), při jeho poslední večeři,
která obsahovala příslib, že je první z dlouhé řady dalších večeří
(srov. Mk 14, 17–31; Mt 26, 20–35; Lk 22, 14–34) a v jeho smrti
na kříži (srov. Jan 19, 30).5 Ježíš z Nazareta byl nejsvobodnějším
člověkem, který kdy žil. Jeho touhou rozhodně nebylo, aby měl
kontrolu nad svou budoucností, neboť jeho naprostá důvěra v jeho
Abba–Otce ho osvobozovala od všech starostí tohoto druhu.
(1880) 9. Janovská verze ukřižování vypravuje o zjevení
Boha, který natolik miloval svět, že dal svého jediného Syna (srov.
5
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Jan 3, 16). Kříž představuje místo, kde je Ježíš „vyvýšen“ (srov.
Jan 3, 14; 8, 28; 12, 32–33), aby oslavil Boha, a aby tak dosáhl
své vlastní slávy (srov. Jan 11, 14; 12, 23; 13, 1; 17, 1–4). „Nikdo
nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele“ (Jan 15,
13). Jelikož kříž dává poznat Boha, všichni, kdo uvěří, budou muset obracet zraky k tomu, kterého probodli (srov. Jan 19, 37).
(1881) 10. Mnoho snah o osvobození, o svobodu, nebo
o každý jiný z dnes užívaných termínů, když se hovoří o tom, co
by bylo možno definovat jako určitý druh „vykoupení“ z dvojznačností lidské situace, spočívá v pokusech vyloučit nebo
nevnímat utrpení a smrt. Cesta Ježíše z Nazareta ukazuje, že
nezištné oddání se Božím cestám, ať to stojí, co to stojí, oslavuje
nás samotné a rovněž Boha. Ježíšova smrt není úkonem nějakého
krutého Boha, který by vyžadoval nejvyšší oběť. Není to „opětné
odkoupení“ od nějaké odcizující mocnosti, která nás zotročila.
Kříž je okamžikem a místem, v němž se Bůh, jenž je láska a který
nás miluje, činí viditelným. Ukřižovaný Ježíš zjevuje, jak mocně
nás Bůh miluje, a stvrzuje, že v tomto gestu lásky člověk vyslovil
bezpodmínečné přitakání Božím cestám.
(1882) 11. Evangelium ukřižovaného Ježíše dokládá solidaritu Boží lásky s utrpením. V osobě Ježíše z Nazareta tato spásonosná láska Boha a jeho solidarita s námi nabývají své historické
a vtělené podoby. Ukřižování, což je ponižující způsob smrti, se
stalo „Evangeliem“. Ačkoli valná část Starého zákona vnímá smrt
jako cosi definitivního a tragického (srov. např. Job 2, 4; Kaz 9,
4; Iz 38, 18; Žl 6, 5; 16, 10–11; 73, 27–28), dochází k tomu, že
toto pojetí se postupně překonává na základě ideje posmrtného
života (srov. Dan 12, 5–13; Mdr 3, 1–13), která vstupuje na scénu, a Ježíšova učení, podle něhož Bůh je Bohem živých, a nikoli
mrtvých (srov. Mt 22, 31–32). Ovšem krvavá událost z Golgoty
vyžadovala, aby prvotní církev vysvětlila jak pro sebe, tak kvůli
svému poslání, usmiřující účinnost Ježíšovy obětní smrti na kříži
(srov. 1 Kor 1, 22–25).
(1883) 12. Když Nový zákon vysvětluje Kristovu smrt, používá obětní terminologii. Spásu člověk nemůže obdržet jen a pouze
na základě mravní dokonalosti a na oběť nesmí být pohlíženo pou153

ze jako na relikt staromódní zbožnosti. Již judaismus poskytoval
model výkupné smrti příkladného mučedníka (srov. 4 Mak). Nový
zákon však jde dál díky rozhodujícímu významu připisovanému
„Kristově krvi“. Ježíšův kříž, který zaujímal ústřední postavení
v prvotním zvěstování, s sebou nesl prolití krve. Spasitelský význam Ježíšovy smrti byl vysvětlován pomocí terminologie převzaté ze starozákonní obětní liturgie, kde právě krev hrála důležitou
roli. Když prvotní církev pokračovala ve starozákonním chápání
krve, která byla pojímána jako základní znamení života, a když
toto pochopení také proměňovala, zrodila se obětní terminologie
a teologie:
(1884) 12.I. Podle typologické argumentace byla Kristova
krev nahlížena jako účinný prostředek k ustanovení nové a dokonalé smlouvy mezi Bohem a novým Izraelem (srov. Ex 24; Mt
26, 27–28; 1 Kor 11, 23–26; Žid 9, 18–21). Ovšem na rozdíl od
stále se opakujících úkonů kněží předešlé smlouvy je Ježíšova
krev, jakožto jediný prostředek způsobilý k získání odpuštění
a posvěcení (srov. Žid 9, 22), prolita pouze jedenkrát, a to v oběti,
která je přinesena jednou provždy (srov. Řím 6, 10; Žid 7, 27; 9,
12; 10, 10).6
(1885) 12.II. Termín „smrt“ nemá sám v sobě význam vykupitelského díla. „Krev“ má širší vypovídací hodnotu než smrt.
Má totiž aktivní konotaci života (srov. Řím 5, 8–10). Vylití krve
na oltář bylo chápáno jako esenciální a rozhodující úkon obětního
dění (Leviticus), ovšem pro Pavla je účinnost připisovaná Kristově
krvi (ospravedlnění, vykoupení, smíření a náprava) mnohem širší
nežli to, jaký význam se krvi přisuzoval v knize Leviticus, kde má
krev pouze negativní účinek, tedy ochranu od toho nebo odstranění toho, co nedovoluje jistou a přijatelnou bohoslužbu (srov. Řím
3, 24–25). Kristus je chápán jako kaporeth, je současně obětním
darem i slitováním.
(1886) 12.III. Příslušet ke smlouvě znamená poslouchat (srov.
Žl 2, 8). Myšlenka poslušnosti a věrnosti vůči Tóře až k smrti byla
dobře známa judaismu prvního století. Pavel proto může vysvětlovat Ježíšovu smrt jako poslušnost vůči Božím nárokům (srov. Řím
6
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5, 13–18; Flp 2, 8; srov. rovněž Žid 10, 5). Tato poslušnost není
něčím, co by usmiřovalo rozhněvaného Boha, nýbrž svobodné sebedarování, které umožňuje ustavení nové smlouvy. Křesťan vstupuje do nové smlouvy tak, že napodobuje vzor Ježíšovy trpělivosti
a poslušnosti (srov. také 1 Petr 1, 18–20).
(1887) 12.IV. Stejně jako celý Ježíšův pozemský život (srov.
Mt 1, 21; 3, 17; 4, 1–10; Lk 1, 35; 4, 14.18; Jan 1, 32), tak i jeho
smrt na kříži se odehrávají v přítomnosti Ducha svatého a díky
jeho pomoci (srov. Lk 23, 46). V této záležitosti se každá analogie
se Starým zákonem ukazuje jako nedostatečná. Je to Ježíš Kristus, kdo ve věčném Duchu obětoval sám sebe (srov. Žid 9, 14).
Všechno, k čemu dochází na kříži, je svědectvím vydaným Otci
a podle Pavla nikdo nemůže nazývat Boha Otcem jinak než v Duchu a tentýž Duch Boží mu vydává svědectví ve věřících (srov.
Řím 8, 15; Gal 4, 6). Podle čtvrtého evangelia platí, že Duch svatý
je darován církvi v okamžiku, když Ježíš volá: „Dokonáno jest“
a předává Ducha (srov. Jan 19, 30).7
(1888) 12.V. Ježíšova smrt byla chválou a vyvýšením
Boha. On zůstal věrný ve smrti; zjevil Boží království, a proto
v Ježíšově smrti byl Bůh přítomen. Z uvedeného důvodu prvotní
církev přisuzovala Ježíšově smrti vykupitelskou moc: „Ačkoli
to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel, tak
dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy, když ho Bůh prohlásil veleknězem podle řádu
Melchisedechova“ (Žid 5, 8–10). Ježíšova oběť na kříži nebyla
pouze utrpením a pasivitou (passio), ale také aktivním jednáním
(actio). Poslední aspekt, totiž svobodné sebedarování Otci s jeho
pneumatickým obsahem, je tím nejdůležitějším na celé jeho smrti.
Nejde tu o drama ve smyslu konfliktu mezi osudem a konkrétním
jedincem. Naopak, kříž je liturgií poslušnosti, v níž se projevuje
jednota mezi Otcem a Synem ve věčném Duchu.
(1889) 13. Vzkříšený Ježíš potvrzuje milosrdnou odpověď
Boha na tento projev lásky, která daruje sebe samého. Křesťanství
nakonec kontempluje prázdný kříž. Ježíšovo bezvýhradné přijetí
všeho toho, co od něj požadoval Otec, vedlo k bezvýhradnému
7
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„ano“ z Otcovy strany vůči všemu tomu, co Ježíš řekl a vykonal.
Právě vzkříšení znamená prohlášení, že Ježíšova cesta překonává
hřích i smrt, a tak přivádí k životu bez omezení.
(1890) 14. Úkolem křesťanství je zvěstovat slovy a skutky
tento průlom svobody do mnoha forem otroctví, které dehumanizují Boží stvoření. Zjevení Boha v Ježíši z Nazareta, ukřižovaném
a vzkříšeném, a skrze něho nás volá k tomu, abychom byli vším
tím, pro co jsme byli stvořeni. Člověk, který má účast na Boží
lásce zjevené v Ježíši Kristu a skrze něho, se stává tím, k čemu
byl jako muž nebo žena stvořen, tedy Božím obrazem (srov. Gn 1,
26–27), jako Ježíš je ikonou Boha (srov. Kol 1, 15). Ježíšův příběh
dokládá, že nás to bude stát úplně všechno. Ovšem odpověď Boha
na Ježíšův příběh je stejně dramatická: smrt a hřích byly jednou
provždy přemoženy (srov. Řím 6, 5–11; Žid 9, 11–12; 10, 10).
(1891) 15. V našich rukou zůstává ničitelská moc; Adamův
příběh je ještě s námi (srov. Řím 5, 12–21). Ovšem dar poslušnosti
podle Kristova vzoru nabízí světu naději na proměnu (srov. Řím
6, 1–21) a osvobozuje nás od mojžíšovského zákona na základě
plodného spojení s Kristem (srov. Řím 7, 1–6). Život pod zákonem znemožňuje pravou svobodu (srov. Řím 7, 7–25), zatímco
život v Duchu umožňuje tu svobodu, která přichází jako milosrdný dar Boží (srov. Řím 8, 1–13). Takováto svoboda je však možná
jedině prostřednictvím odumření hříchu, abychom tak mohli žít
pro Boha v Ježíši Kristu (srov. Řím 6, 10–11).
(1892) 16. Vykoupený život křesťanů má zřetelně dějinný
ráz a nevyhnutelně vykazuje sociální rozměr. Vztahy mezi pány
a otroky proto nemohou být stejné jako dříve (srov. Flm, zejména
verše 15–17); není tu již otrok a člověk svobodný, není tu už Řek
a Žid, není tu již muž a žena (srov. Gal 3, 28). Křesťané jsou vybízeni k tomu, aby v rozděleném světě byli vskutku lidští, aby byli
jedinečným projevem lásky, radosti, pokoje, trpělivosti, dobrotivosti, dobroty, věrnosti, tichosti a sebeovládání, když žijí z Ducha
a když kráčejí životem pod vedením téhož Ducha (srov. 1 Kor 13;
Gal 5, 22–26).
(1893) 17. V soteriologii listu Efezanům a listu Kolosanům
vystupují do popředí témata pokoje a smíření. On [Kristus] je
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náš pokoj (srov. Ef 2, 14). Pokoj (šalom) a smíření se zde stávají
jádrem a tím nejlepším vyjádřením vykoupení. Jenomže tento aspekt vykoupení není nový. Slovo „pokoj“ je třeba chápat ve světle
jeho širokého užívání v biblické tradici, kde má trojí rozměr:
17.I. Znamená mír s Bohem: „Když jsme tedy ospravedlněni
z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista“
(Řím 5, 1).
17.II. Znamená mír mezi lidmi. S tím je spjata jejich ochota
ve vztahu jedněch k druhým. Pokoj, jímž je sám Kristus, bortí zdi
vzájemné nenávisti, rozdělení a nesvornosti a buduje se na základě
vzájemné důvěry.
17.III. Znamená velmi důležitý vnitřní pokoj, který člověk
může zakoušet sám v sobě. Tento aspekt Kristova pokoje má
velmi důležité důsledky. V Řím 7, 14–25 Pavel hovoří o člověku,
který je vnitřně rozdělen a jehož vůle a úkony jsou ve vzájemném
konfliktu. Tento člověk, jemuž schází osvobozující moc pocházející z daru milosti a pokoje Ježíše Krista, může jenom volat: „Jak
ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?“
(Řím 7, 24). Pavel ihned dává odpověď: „Jedině Bohu buď dík
skrze Ježíše Krista, Pána našeho! (Řím 7, 25).
(1894) 18. V christologickém hymnu, který nacházíme v listu Kolosanům (srov. Kol 1, 15–20), je vykoupení přinesené Kristem předmětem chvály jakožto univerzální a kosmické vykoupení.
Celé stvoření musí být osvobozeno z otroctví porušenosti, aby
mohlo obdržet slavnou svobodu synů Božích. Toto téma obnovy
celého stvoření, které je esenciálně zaměřeno k Bohu, výmluvně
vyjádřeno již v předchozím Pavlově listu Římanům (srov. Řím 8,
18–23), nám dává na srozuměnou naši současnou odpovědnost ve
vztahu ke stvoření.
(1895) 19. V listu Židům nacházíme obraz Božího lidu na
cestě, která vede do zaslíbené země Božího odpočinutí (srov. Žid
4, 11). Příkladem je pokolení Mojžíšovy doby, jde tedy o čtyřicetileté putování po poušti, které je zaměřeno k zaslíbené zemi
Kanán. V Ježíši Kristu máme toho, kdo nás jako Hlava vede ke
spáse (srov. Žid 2, 10), on je však Synem, a proto je mnohem
víc než byl Mojžíš (srov. Žid 3, 5–6). On je velekněz po způsobu
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Melchisedechově. Jeho kněžství nejen překonává to starozákonní,
ale také ho ruší (srov. Žid 7, 1–28). Ježíš Kristus nás osvobodil od
našich hříchů prostřednictvím své oběti. Posvětil nás a učinil z nás
své bratry. Vykoupil ty, kdo byli kvůli strachu ze smrti v otroctví
po celý svůj život (srov. Žid 2, 10–15). Nyní se objevuje jako náš
zastánce před Boží tváří (srov. Žid 9, 24; 7, 25).
(1896) Putování křesťana napříč dějinami je tudíž poznamenáno naprosto jistou pravdou. Pravdou je, že naděje, která je vidět,
není už naděje: „Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme“ (Řím 8, 24–25).
Můžeme to také nevnímat, ale dostali jsme příslib nového Jeruzaléma, což je místo, kde: „Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře každou slzu
z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude,
neboť co bylo, pominulo. [...] »Hle, všecko tvořím nové«“ (Zj 21,
3–5). Když jsme již obdrželi dary Ducha, svobodu a zaslíbení
(srov. 2 Kor 1, 22; 5, 5; Ef 1, 13–14), které pramení z Ježíšovy
smrti a z jeho vzkříšení, s důvěrou dále kráčíme směrem ke konci
časů a voláme: „Přijď, Pane Ježíši!“ (Zj 22, 20).
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III. ČÁST
HISTORICKÉ PERSPEKTIVY
III.A. Patristická interpretace vykoupení
Úvod
(1897) 1. Církevní otcové pokračovali v novozákonním
učení o vykoupení, rozvíjeli a rozpracovávali některá témata ve
světle jejich náboženské a kulturní situace. Kladli důraz na osvobození od pohanství, modloslužby a od démonických mocností,
a tak v souladu s mentalitou své doby interpretovali vykoupení
především jako osvobození mysli a ducha. Nicméně neopomíjeli
důležitost těla, v němž se s větší zřejmostí projevovala znamení
porušenosti a smrti coby důsledky hříchu (srov. Řím 5, 12). Věrni
axiomatu „tělo je veřej spásy,“ odmítli gnostické pojetí vykoupení, které by se mělo týkat pouze duše.
(1898) 2. Církevní otcové si jasně uvědomovali „objektivní“
účinnost vykoupení a smíření, které působí spásu celého světa,
a „subjektivní“ účinnosti, která se týká jednotlivých lidí. „Objektivní“ aspekt je úzce spjat s vtělením a s christologií, zatímco
„subjektivní“ aspekt se váže na svátosti a na nauku o milosti, která
provází a řídí lidské dějiny směrem k eschatologii.
Apoštolští otcové a apologeté
(1899) 3. Ignác z Antiochie používá soteriologický titul
Christos iátros (Kristus lékař): „Je jeden lékař tělesný i duchovní,
zrozený i nezrozený, vtělený Bůh, ve smrti pravý život, i z Marie,
i z Boha, nejdřív trpící, potom netrpící, Ježíš Kristus, náš Pán.“8
Kristus se neomezuje na to, aby léčil nemoc, nýbrž pojímá do sebe
8

SV. IGANÁC Z ANTIOCHIE, Ad Ephesios 7, 2; SCh 10bis, 74–74; FUNK 1, 218;
český překlad: L. VARCL – D. DRÁPAL – J. SOKOL, Spisy apoštolských otců, Praha
2004, s. 119.
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také smrt stejně jako život, a tak se ve skutečnosti pravý život
nachází ve smrti. Jeho terapeutická aktivita, která v evangeliích
tvoří součást jeho vykupitelského díla, je v první řadě vyjádřením
jeho božské dobrotivosti, chtěl totiž, aby jeho uzdravení a exorcismy byly dobrými činy, kvůli nimž by lidé velebili Otce. Jím
způsobená uzdravení se zakládala na jeho božské moci odpouštět
hříchy, kvůli čemuž vyžadoval jako jedinou podmínku víru. Tatáž
myšlenková linie se nachází v Prvním listu Klementově,9 v Listu
Diognetovi10 a v Origenovi.11
(1900) Justinovo myšlení je úzce spjato s Krédem. Jeho pochopení Krista učitele (Christos didaskalos) a Slova učitele (Logos
didaskalos) odkazuje na Ježíšovo svědectví před Pontským Pilátem. Apologeté vyzdvihují postavu Krista učitele (Christos didaskalos) a soustřeďují svůj zájem na jeho nauku a exorcismy. Ovšem
Justin, když vysvětluje uzdravovatelskou přítomnost Kristovu, se
opírá především o tradici sakramentální praxe církve a o formulace Kréda. Slova, která pronáší Logos, jsou provázena božskou
silou, a tak mají osvobozující moc. V Genesi 6, 1–4 se dozvídáme
o tom, že se daly do pohybu síly zla, a tak jsou dějiny spásy poznamenány střetem mezi Kristem a démony, což se projevuje v jeho
zápase proti stále narůstající porušenosti, jak o tom hovoří Justinova12 i Athenagorova apologie.13 Článek Apoštolského vyznání
víry „sestoupil do podsvětí“ popisuje vrcholný moment tohoto zápasu vedeného prostřednictvím Ježíšova křtu, jeho pokušení, jeho
exorcismů a jeho vzkříšení. Podobným způsobem Justin používá
termín „sótér“, když hovoří o pokračování Kristova vykupitelského díla, a tak vychází z liturgických formulí a z Kréda. Totéž lze
říci o Justinově pojetí Ježíše jako vykupitele a pomocníka. Boží
Syn, zrozený před všemi věky, narozený z Panny, jenž trpěl pod
Ponciem Pilátem, zemřel a vstal z mrtvých, vystoupil do nebe,
9

Srov. SV. KLEMENT ŘÍMSKÝ, Ep. ad Corinthios, 59, 4; SCh 167; FUNK 1, 176.
Srov. Epistula ad Diognetum, 9, 6; SCh 33, 74; FUNK 1, 406–408.
11
Srov. ORIGENES, Contra Celsum, 2, 97; SCh 132, 442–444; PG 11, 901.
12
Srov. JUSTIN, Apologie II, 5, 1–6, 6; ed. WARTELLE, Paris 1987, 202–04; PG 6,
452–456.
13
Srov. ATHENAGORAS, Legatio pro christianis, 25, 3–4; ed. W. R. SCHOEDEL,
Oxford 1972, 62; PG 6, 949.
10
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vyháněl, přemohl a podmanil si všechny démony.14 Když Justin
pokračuje v myšlení apoštolských otců, závisí tedy na křestních
formulích víry, na Novém zákoně a na prožívání spásy (sótériá)
ve svátostech církve.
Irenej
(1901) Irenej na začátku páté knihy Adversus haereses vysvětluje: Kristus učitel je Slovo učiněné člověkem, které vstoupilo
do společenství s námi, takže ho můžeme vidět, chápat jeho slova,
napodobovat jeho díla, řídit se jeho přikázáními a přiodívat se neporušeností. Tímto způsobem jsme znovu stvořeni podle Kristovy
podoby. Kristus je zároveň mocné Slovo a opravdový člověk, jenž
nás srozumitelným způsobem vykoupil prostřednictvím své krve,
když dal sám sebe jako výkupné za nás. Podle Ireneje bylo vykoupení uskutečněno tak, aby je byl člověk schopen pochopit (rationabiliter); Slovo, které je všemohoucí, je také dokonale spravedlivé. Slovo se tudíž staví proti nepříteli nikoli prostřednictvím násilí, nýbrž používá přesvědčování a dobrotivost, když přijímá to, co
mu po právu náleží.15 Irenej nepřipouští, že Satan by měl nějaké
právo vládnout nad lidstvem po pádu do hříchu. Přesně naopak,
Satan panuje neprávem, neboť mi svou přirozeností patříme všemohoucímu Bohu (cum natura essemus Dei omnipotentis). Tím,
že nás vykoupil svou krví, Kristus otevřel nové stádium v dějinách
spásy, když vylil Otcova Ducha, aby tak Bůh a lidstvo mohli být
spojeni v souladu. Prostřednictvím svého vtělení Kristus zaručil
lidstvu reálně a s jistotou neporušenost.16 Vykupitel a vykoupení
se nedají od sebe oddělovat, protože vykoupení není nic jiného
nežli sjednocení vykoupených s Vykupitelem.17 Právě skutečná
14

Srov. JUSTIN, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 30, 3; ed. G. ARCHAMBAULT, vol.
I, Paris 1909, 132; PG 6, 540.
15
Srov. IRENEJ, Adversus haereses, 5, 2, 1; SCh 153, 30; PG 7, 1124: „sua propria iuste et benigne assumens.“
16
Srov. IRENEJ, Adversus haereses, 5, 1, 1; SCh 153, 16–20; PG 7, 1120–1121.
17
Srov. IRENEJ, Adversus haereses, 5, Praefatio; SCh 153, 14; PG 7, 1120: „ut
nos perficeret esse quod est ipse.“
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přítomnost Božího Slova (Logos) v lidství působí uzdravení a povýšení lidské přirozenosti obecně.
(1902) 6. Pojem „rekapitulace (anakefalaiósis)“ u Ireneje
implikuje obnovení Božího obrazu v člověku. Ačkoli tento výraz
pochází z Ef 1, 10, Irenejovo myšlení má v dané věci širší biblický
základ. Termínem a quo vykoupení je osvobození od Satanovy
nadvlády a rekapitulace předchozích dějin lidstva. Termín ad
quem představuje pozitivní aspekt vykoupení, tedy obnovu Božího obrazu a Boží podoby v člověku. První Adam v sobě nese
símě celého lidského rodu. Druhý Adam prostřednictvím vtělení
rekapituluje každou osobu, která až doposud žila, a obrací se
na všechny národy a jazyky. Vykoupení není zaměřeno jenom
do minulosti, je to také otevřenost budoucnosti. Při rekapitulaci
Božího obrazu a Boží podoby musí být přítomno jak Slovo, tak
Duch. První Adam je předobrazem vtěleného Slova, v tomto zaměření Slovo a Duch formovali prvního člověka, který však zůstal
na rovině nedospělosti, neboť Duch, jenž daruje růst, ho opustil.
Podoba s Bohem darovaná Duchem svatým zahajuje novou a poslední dobu ekonomie, která je naplněna v [Kristově] vzkříšení,
když celý lidský rod přijal formu nového Adama.18 Pneumatický
aspekt anakefalaiósis je důležitý, protože trvalé vlastnění života
je možné jenom díky Duchu svatému.19 I když vtělení shrnuje
minulost prostřednictvím rekapitulace a v jistém smyslu ji přivádí
k dovršení. Vylití Ducha svatého, které započalo vzkříšením, totiž
přivádí dějiny k eschatonu a činí anakefalaiósis opravdu univerzální záležitostí.
Řecké tradice
(1903) 7. Athanasius nikdy neopomíjel význam hříchu, leč
jasně vnímal, že Vykupitel musel uzdravit nejenom skutečnost samotného hříchu, nýbrž také jeho důsledky, tedy ztrátu Boží podo18

Srov. IRENEJ, Adversus haereses, 1, 10, 1; SCh 264, 154–158; PG 7, 550–551;
ibid. 3, 16, 6; Sch 211, 310–314; PG 7, 925–926.
19
Srov. IRENEJ, Adversus haereses, 5, 7, 2; SCh 153, 90; PG 7, 1141.
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by, porušenost a smrt.20 Athanasius zastával mínění, že pokud by
Bůh potřeboval vzít v potaz pouze hřích, pak by mohl realizovat
vykoupení nějakým jiným způsobem než prostřednictvím vtělení
a ukřižování. Nepopíral, že Kristus vstoupil do přímého kontaktu
s hříchem, ale zároveň tvrdil, že ačkoli se hřích nedotýkal Kristovy božské přirozenosti, Kristus zakoušel ve své lidské přirozenosti
důsledky hříchu. Vstoupil do světa hříchu a porušenosti, neboť
porušenost a smrt jsou samy o sobě hříchem.21
(1904) 8. Řehoř Naziánský učí, že ke vtělení došlo proto, že
lidstvo potřebovalo větší pomoc. Ukázalo se, že Boží pedagogie
před vtělením byla nedostatečná.22 Kristus na sebe vzal kompletní
lidství, aby nás tak vysvobodil z moci hříchu,23 ovšem pramenem
spásy, již umožnilo vtělení, je Kristovo ukřižování a vzkříšení.24
Řehoř zásadně odmítá hypotézu, podle níž by Bůh měl vyjednávat
se Satanem, a také to, že by se Bohu Otci platilo nějaké výkupné.
Všechno, co bylo spojeno s božstvím, bylo posvěceno.25 Toto pojetí rozvinul Řehož z Nyssy, který využívá janovskou symboliku,
aby tak ukázal, jak se pastýř spojil se stou ovcí. Když vytváří analogii se Slovem, které se učinilo tělem, tvrdí, že „pastýř se učinil
ovcí.“26 Zmíněné pojetí se znovu objevuje u Augustina: Aby se
obětoval za všechny, učinil se ovcí.27

20

Srov. ATHANASIUS, De Incarnatione Verbi, 7; ed. R. W. THOMPSON, Oxford
1971, 148–150; PG 25, 108–109.
21
Srov. ATHANASIUS, Oratio II contra Arianos, 68–69; PG 26, 292–296.
22
Srov. GREGORIUS NAZIANZENUS, Oratio 38, 13; SCh 358, 130–132; PG 36, 325;
ID., Epistula 101, 13–15; SCh 208, 40–42; PG 37, 177.
23
Srov. GREGORIUS NAZIANZENUS, Oratio 30, 21; SCh 250, 272; PG 36, 132.
24
Srov. GREGORIUS NAZIANZENUS, Oratio 12, 4; PG 35, 848; ID., Oratio 30, 6;
SCh 250, 236; PG 36, 109.
25
Srov. GREGORIUS NAZIANZENUS, Oratio 12, 4; PG 35, 848.
26
Srov. GREGORIUS NYSSENUS, Antirrheticus adversus Apollinarium, 16; Gregorii Nysseni opera, ed. W. JAEGER, vol 3/1, 151–151; PG 45, 1152–1153.
27
Srov. AUGUSTINUS, In Johannis Evangelium Tractatus, 123, 5; CCL 36, 680;
PL 35, 1969.
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Latinské tradice
(1905) 9. V latinské tradici Ambrož a Augustin čerpali
z bohatství „tajemství“ církve, z liturgického života, z modlitby
a především ze svátostného života, který kvetl v latinské církvi
od čtvrtého století. Ambrož, jemuž znalost řečtiny umožňovala
přenášet mnohé z východní tradice na Západ, založil svou nauku
na svátostech křtu, pokání a eucharistie. To nám nejen poskytuje
neocenitelné svědectví ohledně svátostného života latinské církve,
ale také o způsobu, jímž modlící se církev chápala tajemství vykupitelského působení Boha v události Ježíše Krista v minulosti
(objektivní aspekt vykoupení), v přítomnosti a v budoucnosti
(subjektivní aspekt vykoupení).28
(1906) 10. Svatý Augustin neinovoval křesťanské myšlení
ohledně vykoupení. Nicméně s pronikavostí a hlubokou intuicí
promýšlel a rozpracovával tradice, praktiky a modlitby církve,
které přijal. Jedině Bůh může pomoci lidstvu v jeho neschopnosti.29 Augustin jasně hovoří o hluboké propasti, která leží mezi naším současným stavem a tím, k čemu jsme Bohem povoláni. Mezi
Bohem a Satanem nemůže být žádná dohoda. Vykoupení může být
jedině dílem milosti.30 V Božím plánu spásy je Kristovo poslání
časově omezeno, nicméně se ale jedná o nadsvětskou skutečnost,
tedy o lásku Boha, jenž je rozhněvaný na lidstvo. Tato věčná láska působí skrze Kristovo ukřižování a jeho smrt smíření a činí
z nás Boží syny.31 Vykupitelské dílo musí být hodno jak Boha, tak
člověka. V důsledku toho Bůh odpouští hřích a zapomíná na něj
28

Srov. AMBROSIUS, De Incarnationis Dominicae Sacramento; CSEL 79, 225–
281; PL 16, 853–884; ID., De Mysteriis; CSEL 73, 89–116; PL 16, 405–426; ID.,
De Sacramentis; CSEL 73, 15–85; PL 16, 435–482; ID., De Paenitentia; CSEL
73, 119–206; PL 16, 485–546; ID., De Sacramento Regeneratione sive de Philosophia (zlomky); ed. P. A. PALLERINI, Sancti Ambrosii opera, v. 4, Milano 1879,
905–908.
29
Srov. AUGUSTINUS, De gratia Christi et de peccato originali, 25, 29; CSEL 42,
188–190; PL 44, 399–400.
30
Srov. AUGUSTINUS, De natura et gratia 23, 25; CSEL 60, 251–252; PL 44,
259–260; Ibid, 30, 34; CSEL 60, 258; PL 44, 263; ID., De Trinitate, 14, 16, 22;
CCL 50A, 451–454; PL 42, 1052–1054.
31
Srov. AUGUSTINUS, Enchiridion, 10, 33; CCL 46, 67–68; PL 40, 248–249.

164

jedině tehdy, když se člověk kaje a když za něj poskytuje náhradu.
Když k tomu dojde, Bůh ničí hřích a smrt. Proto platí, že náprava
a smíření se zakládají na spravedlnosti, neboť jenom tímto způsobem lidstvo může být odpovědně zapojeno do dějin spásy. Lidstvo
je přitahováno ke smíření natolik, že aktivním způsobem přijímá
spásu a vykoupení.
(1907) 11. Vykoupení není nějaká událost, která by se člověku prostě přihodila. Do tohoto dění se musíme sami aktivně zapojit skrze naši Hlavu, Ježíše Krista. Vykupitelská oběť Kristova je
vrcholem kultické a morální aktivity lidstva. Pouze ona je jedinou
záslužnou obětí (sacrificium singulare). Smrt Ježíše Krista je dokonalou obětí a zároveň je úkonem klanění. Ukřižování představuje dokonalost všech obětí, které byly přineseny Bohu v dřívějších
dobách. Tato oběť je Otcem přijata, a tak přináší spásu Kristovým
bratřím a sestrám. Augustin přebírá od Ambrože jeho koncepci
vykupitelské účinnosti spjaté se svátostným životem církve, zejména pak se křtem, a na tomto základě pak učí, že všechny oběti
včetně té, kterou přináší církev, mohou být pouze „znázorněním“32
oné jediné oběti (sacrificium singulare) Kristovy.33
(1908) 12. Ačkoli se jedná o čirou milost, vykoupení implikuje dostiučinění (satisfactio), které je poskytnuto prostřednictvím poslušnosti Syna Božího, jehož krev představuje výkupné,
díky němuž Kristus zasloužil a obdržel naše ospravedlnění
a vysvobození.34 Ježíš Kristus vede svůj boj jako člověk, a tímto
způsobem zachraňuje čest lidstva ve své dokonalé odpovědi Otci
(factio – výkon, který se požaduje od lidstva), zároveň zjevuje
Boží majestát (satis – plná míra ze strany Boha, která kompletuje
satisfactio – dostiučinění). Kristus proto není pouze léčitelem, ale
také posvětitelem, jenž člověka zachraňuje tím, že ho posvěcuje.
Jako pokračovatel tradice prvních církevních otců Augustin tvrdí,
že Kristus je Hlavou lidstva, jelikož však byl také Spasitelem lid32

Latinsky figura; řecky heterósis.
Srov. AUGUSTINUS, Enchiridion, 10, 33; CCL 46, 68; PL 40, 249; srov. Ibid.,
13, 41; CCL 46, 72–73; PL 40, 252–253.
34
Srov. AUGUSTINUS, De Trinitate, 13, 14, 18 – 15, 19; CCL 50A, 406–408; PL
42, 1027–1029.
33
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stva již před všemi věky a před svým vtělením, Kristus působí na
všechny jednotlivé lidské osoby i na celé lidstvo obecně.
Závěr
(1909) 13. Patristická reflexe nad vykoupením se opírá o témata, která pocházejí z biblické tradice. Otcové si jasně uvědomují
a vyjadřují propast mezi stavem člověka a nadějí na svobodu synů
a dcer jediného pravého Boha. Boží iniciativa vyplňuje zmíněnou
propast prostřednictvím oběti Ježíše Krista a prostřednictvím jeho
vzkříšení. V rámci různých myšlenkových škol představují zmíněné prvky základ patristické reflexe. Stejnou důležitost má pro
církevní otce téma přidružení lidských dějin a jednotlivých lidí ke
smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Život v lásce a poslušnosti odráží
věčný význam Ježíšova života a jeho smrti a určitým způsobem
nás do něho zapojuje. Ačkoli vypovídali různými způsoby v závislosti na tom, jak oni sami osobně pojímali svět a jeho problémy, církevní otcové vypracovali na základě Nového zákona a na
základě toho, jak se rozvíjela tajemství života, modlitby a praxe
církve, velmi jasnou tradiční nauku, v jejímž rámci pak mohla
pokračovat další teologická reflexe.
III.B. Pozdější teorie ohledně vykoupení
(1910) 14. Písmo svaté a církevní otcové poskytují pevný
základ pro reflexi na vykoupením lidského rodu prostřednictvím
života, učení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista jakožto vtěleného
Syna Božího. Nacházíme zde rovněž velké množství metafor
a analogií, které osvětlují a pomáhají nazírat vykupitelské dílo
Kristovo. Když hovořili o Kristu jako o vítězi, učiteli a lékaři,
církevní otcové tím chtěli podtrhnout „sestupné“ Boží působení,
aniž by však při tom opomíjeli dílo Krista jako toho, kdo nabízí
dostiučinění, kdo platí povinovanou „náhradu“, když nabízí jedinou adekvátní oběť.
(1911) 15. Snažit se vytyčit dějiny teologie vykoupení napříč
staletími by se příčilo povaze tohoto dokumentu. Pro náš záměr
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bude dostačující poukázat na některé vrcholné body oněch dějin,
abychom tak identifikovali hlavní problémy, s nimiž se musí poměřovat současné pojednání.
Středověk
(1912) 16. Příspěvek středověku k teologii vykoupení můžeme studovat u autorů jako Anselm, Abelard a Tomáš Akvinský.
Aniž by Anselm ve svém klasickém díle Cur Deus homo opomíjel
„sestupnou“ iniciativu Boha ve vtělení, klade důraz na „vzestupné“ dílo právní náhrady. Vychází z pojímání Boha jako nejvyššího
Pána, jehož čest je uražena hříchem. Řád komutativní spravedlnosti vyžaduje adekvátní náhradu, již může poskytnout pouze
Bohočlověk. „Dluh byl tak velký, že když ho musel splatit člověk
a když ho mohl splatit jedině Bůh, musel to učinit někdo, kdo by
byl člověkem i Bohem.“35 Když nabízí adekvátní dostiučinění,
Kristus osvobozuje lidstvo z trestu, který přísluší hříchu. Když
Anselm klade důraz na dostiučinící Kristovu smrt, mlčí o vykupitelské působnosti Kristova vzkříšení. Zaměřen na osvobození
z viny, věnuje velmi málo pozornosti aspektu zbožštění. Tento
autor soustřeďuje svoji pozornost na objektivní aspekt vykoupení,
ale nehovoří o tom, jak si účinky tohoto vykoupení subjektivně
přisvojují vykoupení. Je však třeba přiznat, že Anselm uznává, že
Kristus poskytnul příklad svatosti, jejž mají všichni následovat.36
(1913) 17. Petr Abelard sice nepopírá satisfaktorní hodnotu
Kristovy smrti, ale upřednostňuje hovořit o Kristu jako o tom, kdo
nám dal prostřednictvím svého příkladu poučení. Podle jeho pojetí
by Bůh mohl dosáhnout zadostiučinění pro svou čest i bez Kristova kříže, Bůh si však přál, aby hříšníci poznali, že ukřižovaný
Kristus je miluje, a tak aby se obrátili. Abelard vidí v Kristově utrpení zjevení Boží lásky a příklad, který nás vede k napodobování.
Klasickým místem, na něž se odvolává, je Jan 15, 13: „Nikdo
nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele“ (Jan
15, 13).37
35
36

ANSELMUS, Cur Deus homo, 2, 18; SCh 91, 438; PL 158, 425.
Srov. ANSELMUS, Cur Deus homo, 2, 18; SCh 91, 440–442; PL 158, 426.
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(1914) 18. Tomáš Akvinský přebírá od Anselma pojem dostiučinění, interpretuje ho však tak, že to připomíná Abelarda.
Pro Akvinského je dostiučinění konkrétním výrazem bolesti nad
hříchem. Tento autor zastává mínění, podle něhož Kristus svým
utrpením platil za hřích proto, že to byl výsostný úkon lásky, bez
něhož by se nedalo hovořit o žádném dostiučinění.38 Kristus ve své
oběti nabídnul Bohu víc, než kolik bylo požadováno. Když cituje
1 Jan 2, 2, Akvinský prohlašuje, že Kristovo utrpení dostiučinilo
nadměrně štědře za hříchy celého světa.39 Kristova smrt byla nezbytná jedině jakožto důsledek svobodného Božího rozhodnutí
vykoupit lidstvo přiměřeným způsobem tak, aby se projevila jak
spravedlnost, tak milosrdenství Boží.40 Podle Akvinského Kristus
Vykupitel uzdravuje a zbožšťuje hříšné lidi nejen prostřednictvím
kříže, ale také prostřednictvím svého vtělení i všeho toho, co vykonal a vytrpěl v těle, i prostřednictvím svého slavného vzkříšení.
Ve svém utrpení a ve své smrti Kristus není pouze a prostě náhradníkem za ty, kdo padli do hříchu, nýbrž spíše Hlavou obrozeného
lidstva. Tomáš zastává mínění, „že Kristus je Hlavou církve a že
milost, kterou má jakožto Hlava, se přenáší na všechny údy církve
díky organické jednotě mystického těla.“41
Reformace a protireformace
(1915) 19. Protestantští reformátoři navázali na anselmovskou teorii dostiučinění, ale nerozlišovali tak důsledně jako
zmíněný autor mezi alternativami dostiučinění a potrestání. Pro
Luthera dochází k zadostiučinění právě formou trestu. Kristus se
nachází pod Božím hněvem, protože, jak učí Pavel v listu Galaťa37

Srov. PETRUS ABELARDUS, Sermo 9; PL 178, 447.
Srov. THOMAS AQUINAS, Summa Thelogiae, III, q. 14, a. 1 ad 1; ed. Leon. 11,
180; srov. IDEM, Supplementum, q. 14, a. 2; Opera omnia, vol. 5, Parisiis 1872,
633n.
39
Srov. THOMAS AQUINAS, Summa Thelogiae, III, q. 48, a. 2 c; ed. Leon. 11,
464.
40
Srov. THOMAS AQUINAS, Summa Thelogiae, III, q. 46, a. 1 c et ad 3; ed. Leon
11, 435–436.
41
MTK, Vybrané otázky z christologie, 4. 4. 4. (6), EV 7, 681.
38
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nům (3, 13), na sebe nevzal pouze důsledky hříchu, nýbrž hřích
sám.42 Kristus je podle Luthera největší zloděj, vrah, cizoložník
a rouhač, který kdy žil.43 Na některých místech Luther hovoří
o Kristu paradoxálně jako o někom, kdo je zároveň čistý i ten největší hříšník.44 Jelikož Kristus kompletně zaplatil dluh Bohu, jsme
zproštěni povinnosti splácet ho sami. Hříšníci mohou uskutečňovat „šťastnou směnu“, když přestanou falešně doufat v jakoukoli
vlastní zásluhu a když se prostřednictvím víry přiodějí Kristovými
zásluhami právě tak, jako on se přioděl hříchy lidstva.45 K ospravedlnění dochází na základě pouhé víry.
(1916) 20 Kalvín nabízí imputativní [přičítavé] vysvětlení
Kristovy provinilosti. Zmíněný autor tvrdí, že Kristus byl pokryt
bahnem hříchu prostřednictvím „přeneseného připočítání“.46
„Vina, která nás učinila hodnými potrestání, byla přenesena na
hlavu Syna Božího. Musíme si připomínat především toto zastoupení,“47 abychom tak byli vysvobozeni z tísně. Ježíš nezemřel
pouze jako zločinec, on dokonce sestoupil do pekla a trpěl trestem
zavržených.48
(1917) 21. V sedmnáctém století Hugo Grotius dal Kalvínově
soteriologii poněkud právničtější formu, když široce vysvětloval,
jak prolití Kristovy krve proklamuje Boží nenávist vůči hříchu.49
42

Srov. LUTHER, Annotationes in Epistulam Pauli ad Galatas (1531), 3, 13; WA
40/1, 434, 7–9.
43
Srov. LUTHER, Commentarius in Epistulam ad Galatas (1535), 3, 13; WA
40/1, 433, 26–29.
44
Srov. LUTHER, Commentarius in Epistulam ad Galatas (1535), 3, 13; WA
40/1, 435, 17–19.
45
Srov. LUTHER, Annotationes in Epistulam Pauli ad Galatas (1531), 3, 13; WA
40/1, 434, 7–9.
46
Srov. CALVINUS Institutio Christianae Religionis (1559), 2, 16, 6; Opera selecta, ed. P. BARTH – G. NIESEL, vol. 3, Monachii 1967, 489–490.
47
Srov. CALVINUS Institutio Christianae Religionis (1559), 2, 16, 5; Opera selecta, vol. 3, 489.
48
Srov. CALVINUS Institutio Christianae Religionis (1559), 2, 16, 10; Opera
selecta, vol. 3, 495.
49
Srov. H. GROTIUS, Defensio fidei catholicae de satisfactione Christi, Hagae
Comitis 1617; srov. SESBOÜÉ, Jésus-Christ l’unique médiateur, vol. 1, Desclée,
Paris 1988, s. 71.
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(1918) 22. Tridentský koncil věnuje krátké pojednání otázce vykoupení v Dekretu o ospravedlnění. Na základě Augustina
a Tomáše Akvinského koncil zastává mínění, že Kristus prostřednictvím své velké lásky zasloužil naše ospravedlnění a na stromě
kříže za nás poskytnul dostiučinění.50 Nauka o dostiučinění je
zde začleněna do širšího rámce, který zahrnuje zbožštění vylité
na hříšníky ospravedlněné prostřednictvím Ducha svatého, jenž
z nich činí živé údy Kristova těla.51
Liberální protestantismus
(1919) 23. V některých případech protestantské a dokonce
i katolické kázání prezentovalo v rámci teorie penální substituce
Boha tak, jako kdyby byl mstivým panovníkem, který vyžadoval
náhradu za svou poškozenou čest. Myšlenka, že Bůh by trestal
nevinného místo toho, kdo se provinil, se jevila neslučitelná
s křesťanským přesvědčením, podle něhož je Bůh nejvýš spravedlivý a milosrdný. Je tudíž pochopitelné, že liberální křesťané
zvolili velmi odlišný přístup, v němž vindikativní [odplatná] spravedlnost Boží nehrála žádnou roli. Když se v některých ohledech
vrátili k Abelardovi, někteří teologové v 19. století položili důraz
na příkladnou Ježíšovu lásku, která probouzí v člověku vděčnou
odpověď, a která tak člověka uschopňuje napodobovat Kristovo
milosrdné počínání a tímto způsobem obdržet ospravedlnění. Pod
vlivem Kanta byla nauka o vykoupení očištěna do domnělých
„kněžských porušeností“, a to včetně pojmu oběti a penálního
dostiučinění. Albrecht Ritschl v závislosti na Kantovi nově definoval vykoupení v termínech svobody ke spolupráci v souvislosti
s ctností zaměřenou k „Božímu království.“52
(1920) 24. Jednu z variant liberální teologie můžeme nalézt
ve Schleiermacherově díle. Tento autor zastával mínění, podle
něhož nás Ježíš vede k dokonalosti nikoli tolik skrze to, co činí,
50

CONCILIUM TRIDENTINUM, Sessio 6a, Decretum de iustificatione, cap. 7; DSH
1528–1531.
51
Ibid., kánon 11; DSH 1561.
52
Srov. A. RITSCHL, Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung, vol. 3, Bonn 1874.
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nýbrž spíše skrze to, co je nejvyšší instancí lidského svědomí proměněného díky sjednocení s božstvím. Spíš než by hovořil prostě
o morálním vlivu, Schleiermacher používal organické kauzální
kategorie, někdy dokonce i ze světa fyziky: „Když jim předává
nový vitální princip, Vykupitel povznáší věřící ke společenství
se svou neproměnnou spásou, v čemž spočívá jeho usmiřitelská
aktivita.“53
Myšlenkové proudy dvacátého století
(1921) 25. Celá řada nových teorií ohledně vykoupení se
objevila ve dvacátém století. V kérygmatické teologii Rudolfa
Bultmanna Bůh vykupuje lidstvo prostřednictvím hlásání kříže a vzkříšení. Vykupitelský význam kříže podle Bultmanna
nespočívá v nějaké „ascendentní“ teorii oběti nebo zástupného
dostiučinění (obě záležitosti mají podle něho přídech mytologie),
nýbrž v „descenentním“ soudu nad světem a v osvobození z moci
zla. Paradoxální poselství o spáse prostřednictvím kříže probouzí
v posluchačích jako odpověď podřízení se z opravdové lásky, která jim umožňuje přechod od neautentické k autentické existenci.
„Věřit v Kristův kříž neznamená vzhlížet k nějaké mýtické události, která by se odehrála mimo nás a mimo náš svět, k události,
která by se dala objektivně nazřít a kterou by Bůh nahlížel jako
něco, co se odehrálo v náš prospěch. Věřit v Kristův kříž znamená
přijmout ho jako vlastní, znamená to nechat se ukřižovat spolu
s Kristem.“54
(1922) 26. Paul Tillich razí podobnou existenciální teorii,
neboť připisuje biblickému obrazu Ježíše jako Krista a zejména
symbolu kříže moc překonat lidské odcizení. Kříž není příčina,
nýbrž účinný projev toho, že Bůh na sebe bere důsledky lidské
viny. Jako Bůh participuje na lidském utrpení, tak my docházíme
53

F. SCHLEIERMACHER, Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhang dargestellt (1821–22), 2. ed., vol. 2, §101,
Berlin 1960, s. 97.
54
R. BULTMANN, Neues Testament und Mythologie, in W. Bartsch (ed.), Kerygma und Mythost. Ein theologisches Gespräch, vol. 1, Hamburg-Berstedt 1960,
s. 42.
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vykoupení tím způsobem, že svobodně sdílíme Boží účast a dovolujeme jí, aby nás proměňovala.55
(1923) 27. V obou těchto podobách existenciální teorie připisuje vykoupení Boží moci, která působí skrze slova nebo také
symboly, které proměňují pochopení, které má člověk sám o sobě.
Ježíšovi, který je nahlížen jako postava temných dějin zamlžených
mýtem, se věnuje pouze podružná pozornost.
(1924) 28. Někteří moderní teologové se, v reakci na nedostatečnou pozornost věnovanou historickému Ježíšovi ze strany představitelů kérygmatické teologie a v reakci na ekleziocentrickou
zbožnost minulých staletí, pokusili zrekonstruovat pravý Ježíšův
příběh a položili důraz na skutečnost, že jeho smrt byla důsledkem
jeho boje proti utlačovatelským a nespravedlivým strukturám jak
politického, tak náboženského charakteru. Tvrdí se, že Ježíš bránil
práva chudých, odsunutých na okraj, pronásledovaných. Od jeho
učedníků se požaduje, aby byli solidární s utiskovanými. Ježíšův
život a jeho smrt jsou nahlíženy jako vykupitelský činitel v tom
smyslu, že inspirují ostatní, aby se zapojili do zápasu o spravedlivější společnost. Tento druh soteriologie je charakteristický pro
teologii osvobození a pro některé verze politické teologie.56
(1925) 29. Teologie osvobození se může zdát jednostranná,
když klade důraz na sociální reformu. Jak někteří její zastánci
uznávají, svatosti nelze dosáhnout, ani hřích nelze překonat jenom
prostou cestou proměny sociálních a ekonomických struktur. Jelikož zlo má mohutný zdroj v lidském srdci, je třeba proměňovat
srdce a mysli lidí a nechávat je pronikat životem shůry. Teologové
osvobození se vzájemně odlišují mezi sebou v tom, jak velkou
váhu připisují eschatologické naději. Někteří z nich výslovně tvrdí, že Boží království nemůže být plně nastoleno lidským jednáním uvnitř dějin, nýbrž výlučně Božím zásahem při parusii.
55

Srov. P. TILLICH, Systematische Theologie, 3. ed, Stuttgart 1958, vol. II, s.
188n.
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Nauku o vykoupení v teologii osvobození lze studovat v dílech jako: G. GUTIÉRREZ, Teología de la liberación (1972); L. BOFF, Jesús Cristo liberador (Petropolis, 19980) a J. SOBRINO, Cristología desde América Latina (2. ed., México
1976).

172

(1926) 30. Mezi moderními teology, kteří se snaží znovu
odhalit význam Božího „sestupného“ působení ve prospěch jeho
potřebných tvorů zasluhuje speciální zmínku Karl Rahner. Tento
autor popisuje Ježíše jako nepřekonatelný symbol, který zjevuje univerzální a nezměnitelnou spasitelskou vůli Boží. Jakožto
symbolická skutečnost Kristus představuje jak opravdové a neodvolatelné Boží sebesdělení v milosti, tak také přijetí tohoto sebesdělení ze strany lidstva.57 Rahner je velmi opatrný, když se jedná
o myšlenku výkupné oběti, kterou on sám hodnotí jako staré pojetí, jež bylo platné v dobách Nového zákona, jež ale „dnes skýtá
jen malou pomoc vzhledem k porozumění tomu, co je předmětem
našeho bádání,“ tedy v porozumění příčinnému významu Ježíšovy smrti.58 V Rahnerově teorii téměř svátostné příčinnosti platí, že
Boží spasitelská vůle ustavuje znamení, v tomto případě se jedná
o Ježíšovu smrt spolu s jeho vzkříšením, a uvnitř tohoto znamení
i skrze ně tato spasitelská vůle Boží působí význam toho všeho.59
(1927) 31. Zdálo by se, že pro Rahnera esenciální dobrodiní
vykoupení mohou být obdržena tak, že člověk přijme vnitřní Boží
sebesdělení, jež se nabízí všem jako „nadpřirozený existenciál,“
a to i ještě předtím, než je radostná zvěst přijata. Když pak člověk
poznává poselství evangelia, umožňuje mu to lepší porozumění
toho, co je již implicitně přítomno ve vnitřním slově Boží milosti.
Všichni, kdo naslouchají křesťanské zvěsti a věří jí, nabývají jistoty, že poslední slovo Boha vůči lidem není přísností a soudem,
nýbrž láskou a milosrdenstvím.
(1928) 32. Rahnerova teorie má neoddiskutovatelnou hodnotu, neboť klade důraz na iniciativu Božího milosrdenství a na
přiměřenou odpověď důvěry a vděčnosti ze strany člověka. Tato
teorie se povznáší nad legalistickou a moralistickou omezenost
některých dřívějších soteriologických teorií. Nicméně někteří
odborníci si kladli otázku, zda tato teorie dává dostatečný prostor
příčinné účinnosti Kristovy událost a především vykupitelskému
charakteru Ježíšovy smrti na kříži. Kristus jako symbol vyjadřuje
57
58
59

Srov. K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 3. ed, Freiburg 1976, s. 193–195.
Srov. K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, s. 276–277
Srov. K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, s. 278.
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a komunikuje tudíž prostě to, co již je dáno předběžně ve formě
univerzální spasitelské vůle Boží? Nezdůrazňuje se příliš vnitřní
slovo Boží (jako „transcendentální zjevení“) na úkor vnějšího slova, které se zvěstuje při hlásání evangelia jako radostné zvěsti?
(1929) 33. Když jdou dále než Rahner, různí současní teologové uvedli na scénu ještě radikálnější rozlišování mezi transcendentálními aspekty náboženství a jeho aspekty kategoriálními.
Podle nich by mělo platit, že zjevení jakožto transcendentální
orientace je dáno lidskému duchu vždy a na každém místě. V různých náboženstvích, včetně judaismu a křesťanství, nacházejí
historicky a kulturně podmíněné symbolizace duchovní zkušenosti, která je společná všem náboženstvím. Všechna náboženství
jsou nahlížena jako vykupitelská v té míře, v jaké jejich „mýty“
probouzejí vědomí vnitřního působení milosti a mají tak své
vyznavače k osvoboditelskému jednání. Navzdory vzájemným
doktrinálním odlišnostem, tito autoři zastávají mínění, že různá
náboženství jsou spjata svým zaměřením ke spáse. „Společný
impuls však zůstává soteriologický, neboť zaměřením většiny náboženství je osvobození (vimukti, mokša, nirvana).“60 Na základě
úvah tohoto typu jeden současný teolog vyzývá k přechodu od
současného teocentrismu či christocentrismu k tomu, co on sám
nazývá „soteriocentrismem“.61
(1930) 34. Tyto mezináboženské přístupy jsou chvályhodnými pokusy o dosažení harmonie mezi různými náboženskými koncepcemi i o podtržení ústředního postavení soteriologie. Ovšem
různé identity jednotlivých náboženství jsou vystaveny nebezpečí. Zejména křesťanství je odcizováno sobě, když je oklešťováno
o nauku, podle níž celé vykoupení nepřichází prostě prostřednictvím vnitřního působení Boží milosti ani prostřednictvím lidského
nasazení pro osvoboditelské jednání, nýbrž prostřednictvím spa60

A. PIERIS, The Place of Non-Christian Religions and Cultures in the Evolution
of Third World Theology, in V. FABELLA – S. TORRES (edd.), Irruption of the Third
World: Chalenge to Theology, Orbis Books, Maryknoll (NY) 1983, 133.
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Srov. P. F. KNITTER, Toward a Liberation Theology of Religion, in J. HICK – P.F.
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sitelského díla vtěleného Slova, jehož život a smrt jsou reálnými
historickými událostmi.
(1931) 35. Od transcendentální teologie náboženství vede jenom krátká cesta k teoriím New Age, na něž jsme naráželi v první
části tohoto dokumentu. Na základě předpokladu, že božství je
konstitutivní částí lidské přirozenosti, někteří teologové kladou
důraz na celebrativní náboženství, které by se soustřeďovalo na
stvoření, které by mělo nahradit tradiční křesťanský důraz na pád
a vykoupení. Má se za to, že spása spočívá v odhalování a v aktualizaci imanentní božské přítomnosti prostřednictvím kosmické
spirituality, radostné liturgie a psychologických technik povznášení vědomí a sebeovládání.62
(1932) 36. Metody duchovního vědomí a disciplíny, které
byly rozvinuty ve velkých náboženských tradicích a v některých
nových současných hnutích stavějících na „lidském potenciálu“,
nesmějí být přehlíženy, nicméně tyto záležitosti nelze klást na
stejnou rovinu jako vykoupení v křesťanském slova smyslu. Neexistují přesvědčivé argumenty k tomu, aby se minimalizovaly
pronikavé důsledky hříchu a aby se opomíjela neschopnost lidstva
dospět vlastními silami k vykoupení. Lidství je vykoupeno a Bůh
je oslavován odpovídajícím způsobem jedině na základě milosrdného působení Boha v Ježíši Kristu.
Obnova prvotní tradice
(1933) 37. Určitý počet současných katolických teologů se
snaží udržovat napětí mezi „ascendentními“ a „descendentními“
tematikami klasické soteriologie. Tito teologové často inklinují
k narativní nebo dramatické teologii vykoupení a nacházejí důležitá témata v biblických vyprávěních, v Irenejovi, v Augustinovi
a v Tomáši Akvinském. Nástin, který následuje, vychází z materiálu pocházejícího od mnoha současných autorů.
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(1934) 38. Tyto koncepce, které se odlišují od legalistických
teorií penální substituce nebo nápravy, kladou důraz na to, co
bychom mohli definovat jako primát reprezentace. Zmíněné teorie neopomíjejí rozdíl mezi Vykupitelem a vykoupenými lidmi
a kladou do popředí způsob, jímž se Kristus identifikuje s padlým
lidstvem. On je nový Adam, prapředek vykoupeného lidstva,
Hlava nebo vinný kmen, do něhož musejí být jednotliví křesťané
vštípeni jako údy nebo jako ratolesti. Normální způsob, jakým se
jednotlivci stávají údy Kristova těla a rostou v jednotě s ním, je
účast na svátostech.
(1935) 39. Teorie primátu reprezentace pojímá vykoupení
jako milosrdný zásah Boha v lidské situaci hříchu a utrpení. Vtělené Slovo se stává místem setkání, kde se konstituuje usmířené
a uzdravené lidstvo. Celý Ježíšův příběh včetně tajemství jeho
skrytého i veřejného života má vykupitelský ráz, který ovšem dosahuje svého vrcholu ve velikonočním tajemství, prostřednictvím
něhož Ježíš skrze svou láskyplnou podřízenost Otcově vůli uzavírá nový vztah smlouvy mezi Bohem a lidstvem. Ježíšova smrt,
která nevyhnutelně vyplývá z jeho odvážného odporu proti lidskému hříchu, představuje nejvyšší úkon jeho obětního daru, a právě
z tohoto hlediska je také příjemný Bohu Otci, neboť jedinečným
způsobem smývá nespořádanost hříchu. Aniž by se osobně provinil nebo byl trestán ze strany Boha za hříchy jiných lidí, Ježíš se
z lásky identifikuje s hříšným lidstvem a zakouší utrpení jeho odloučení od Boha.63 Ve své mírnosti Ježíš dovoluje nepřátelům, aby
na něj vylili svou zlobu. Když odplácí nenávist láskou a dobrovolně přijímá utrpení, jako kdyby byl provinilcem, Ježíš zpřítomňuje
milosrdnou Boží lásku v dějinách a otvírá přístup, jímž může do
světa pronikat vykupitelská milost.
(1936) 40. Vykupitelské dílo se naplňuje ve vzkříšeném životě Spasitele. Když křísí Ježíše z mrtvých, Bůh ho ustavuje pramenem života pro mnohé. Vzkříšení představuje vylití stvořitelské
lásky Boží do prázdného prostoru vytvořeného „kenotickou“
obětí sebe samého z Ježíšovy strany. Prostřednictvím vzkříšené63

Srov. KKC, č. 603.
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ho Krista, jenž působí v Duchu svatém, bude proces vykoupení
pokračovat až do konce časů tak, jak jsou postupně nové a nové
osoby „vštěpovány“ do Kristova těla. Hříšníci jsou vykoupeni tehdy, když se otevřou velkodušnému sebedarování, jež učinil Bůh
v Kristu; když s pomocí jeho milosti napodobují Ježíšovu poslušnost a když kladou svou vlastní naději na spásu do neutuchající
milosti Boha v jeho Synu. Zkrátka a dobře, být vykoupeni znamená vstoupit do společenství s Bohem prostřednictvím solidarity
s Kristem. V Kristově těle se postupně hroutí bariéry oddělení
a dospívá se ke smíření a pokoji.
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IV. ČÁST
SYSTEMATICKÉ PERSPEKTIVY
IV.A. Identita Vykupitele: Kdo je Vykupitel?
(1937) 1. Právě na pojetí hříchu a pádu z jedné strany
a milosti i zbožštění na straně druhé je zřejmé, že padlá lidská
přirozenost nebyla schopna obnovit svůj narušený vztah k Bohu
a vstoupit do přátelství s ním. Autentický Vykupitel tudíž musel
být božský. Nicméně bylo vhodné, aby lidství hrálo roli v nápravě
své kolektivní viny. Slovy Tomáše Akvinského: „Pouhý člověk by
nemohl dostiučinit za celý lidský rod. Na druhé straně Bůh nemusel dostiučinit. Bylo tudíž nezbytné, aby Ježíš Kristus byl Bůh
a člověk.“64 Podle křesťanské víry Bůh nesmazal lidskou vinu bez
účasti lidství v osobě nového Adama, v němž měl být obrozen
celý lidský rod.
(1938) 2. Vykoupení je proto procesem, do něhož je zapojeno jak Kristovo božství, tak jeho lidství. Pokud by nebyl božský,
nemohl by pronést účinný soud Boží ve smyslu odpuštění a ani by
nemohl přivádět lidi k účasti na vnitřním trojičním životě Božím.
Pokud by ale nebyl člověkem, Ježíš Kristus by nemohl uskutečnit
dílo nápravy ve jménu lidstva za urážky spáchané Adamem a jeho
potomstvem. Jedině proto, že má obě dvě přirozenosti, mohl být
představitelskou Hlavou, která nabízí dostiučinění za všechny
hříšníky a která jim zároveň uděluje milost.
(1939) 3. Jakožto Boží dílo ad extra je vykoupení připisovatelné všem třem božským osobám, ovšem každé z nich se připisuje jiným způsobem. Iniciativa, díky níž Syn a Duch jsou posláni
do světa, se připisuje Otci, jenž je pramenným principem, z něhož
prýští každé dobrodiní. Syn, protože se vtěluje a umírá na kříži,
uskutečňuje převrat, díky němuž docházíme proměny z nepřátel
v přátele Boží. Duch svatý poslaný do myslí a srdcí věřících je
64
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uschopňuje, aby přijali osobní účast na vykupitelských dobrodiních Božích. Po Kristově nanebevstoupení Duch svatý zpřítomňuje plody Kristovy vykupitelské aktivity v církvi a skrze církev.65
(1940) 4. Kým je Vykupitel? Na tuto otázku lze odpovědět
jedině zevnitř církve a prostřednictvím církve. Poznat Vykupitele
znamená patřit k církvi. Augustin právě toto podtrhuje ve své nauce o celém Kristu (Christus totus), v němž je Hlava spolu s údy.
Jak učí Řehoř Veliký: „Náš Vykupitel je vnímán jako jedna osoba
spolu se svatou církví, již učinil svou.“66Život církve jakožto Kristova těla nesmí být odtrhován od života Hlavy. Jan Eudes nabízí
počáteční přístup k tomu, jak popisovat jedinečnost Vykupitele:
„Musíme v sobě ustavičně rozvíjet a naplňovat Ježíšovy stavy
a jeho tajemství. Musíme ho také prosit o to, aby on sám přiváděl
to všechno k naplnění v nás i v celé své církvi. [...] Syn Boží si
přeje [...], aby jeho tajemství v nás i v celé jeho církvi ustavičně
pokračovalo na způsob prodloužení.“67 Gaudium et spes vyjadřuje
tuto jedinečnost Vykupitele, který zahrnuje všechno, následovně:
„Je skutečnost, že tajemství člověka se opravdu vyjasňuje jen
v tajemství vtěleného slova. První člověk Adam byl předobrazem
člověka budoucího, totiž Krista Pána. Kristus, nový Adam, právě
zjevením tajemství Otce a jeho lásky, plně odhaluje člověka jemu
samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání. [...] Protože
lidská přirozenost, kterou přijal, v něm nebyla zničena, byla tím
i v nás pozdvižena k vznešené důstojnosti. Vždyť svým vtělením
se jistým způsobem spojil s každým člověkem on sám, Boží Syn.
Lidskýma rukama pracoval, lidskou myslí přemýšlel, lidskou vůlí
jednal, lidským srdcem miloval.“68 Jan Pavel II. parafrázuje tato
slova ve své encyklice Redemptor hominis: „[...] každý jednot65

Vazby mezi posláními Syna a Ducha svatého v tajemství vykoupení zkoumá:
JAN PAVEL II., Dominum et vivificantem, encyklika o Duchu svatém v životě církve a světa z 18. května 1986, zejména čl. 11; 14; 24; 28; 63.
66
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livec byl pojat do tajemství vykoupení a tímto tajemstvím se též
Kristus s každým navždy spojil.“69
(1941) 5. Prostřednictvím vtělení Slova se jedinečnost Vykupitele stává poznatelnou také ve své vykupitelské síle. Ve velikonočním tajemství Vykupitel učinil spásu přístupnou pro všechny:
„A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě“ (Jan 12,
32). Dar Letnic konečně učinil jeho apoštoly a učedníky jakožto
společenství církve – jedná se o učení, lámání chleba a modlitbu
(srov. Sk 2, 42) – schopnými uznat, kým a čím Ježíš byl. Došli
k vědomí ohledně toho, co pro ně Ježíš vykonal, čemu je učil a co
jim přikázal. Právě to je také přesně úloha Ducha svatého podle
janovské teologie (srov. Jan 16, 13–15).
(1942) 6. Platí tudíž, že my jakožto lidé můžeme dospět k poznání, kdo je Vykupitel, jedině v rámci církevní komunity a skrze
ni. Kristus nesmí být odtrhován od své církve. On je totiž tím, kdo
živí své tělo jakožto církev a tudíž přitahuje komunitu věřících
k naplňování díla vykoupení. Bylo by velkou chybou zatěžovat
církev autonomií, již by ona sama nebyla s to unést.
(1943) 7. Kristova jedinečnost musí být chápána v rámci
této christologické „konstelace“, která nabývá konkrétní podoby v církvi. Velikonoční tajemství představuje kontext celého
liturgického roku.70 Křesťané jsou vybízeni prostřednictvím své
objektivní víry (fides quae) a rovněž v souladu se svými vlastními
možnostmi k tomu, aby uvnitř církevní komunity vyznávali a hlásali Krista jako jediného Vykupitele tohoto světa, na čemž pak
stojí to, že církev je svátostí univerzální spásy. Kristova událost se
dává k dispozici prostřednictvím církve natolik, nakolik ona sama
chápe, vysvětluje a hlásá Vykupitelovu jedinost a jedinečnost.
(1944) 8. Církev zpřítomňuje jediného a jedinečného Vykupitele, tím že jakožto komunita (koinóniá), která žije z velikonočního tajemství, přijímá všechny, kdo zakoušejí ospravedlnění
v Kristu ve křtu nebo ve svátosti smíření a chtějí prožívat vykoupení. Přitom však ale musíme mít také na paměti, že společenství
v Kristově oběti (prosfora) implikuje účast na jeho utrpení (srov.
69
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Kol 1, 24). Toto utrpení s Kristem, které se v křesťanském životě
vyjadřuje jak fakticky, tak svátostně, přispívá k budování církve,
a tak má výkupnou povahu.
(1945) 9. Význam vykoupení a jedinečnost Vykupitele se
zjevují pomocí konstitutivní aktivity církve následujícím způsobem: martyriá, diákoniá a leitúrgiá. Jakožto Pánova koinóniá
církev volá lidstvo k altruistickému a obětavému (prosfora) stylu
života, který má svůj základ především v eucharistii, ovšem také
ve společenství svatých, v níž Maria zaujímá obzvláštní místo.
Poznání existence intersubjektivity mezi vykoupenými a jediným
Vykupitelem načerpané z víry prožívané církví může být objektivována v autentických teologických výpovědích. Když tyto
výroky vycházejí z objektivity Vykupitele, mohou posilovat individuální život víry a dávat mu vymezenou formu. Velmi dávnou
zvyklostí, která je nerozlučně vázána na vědomí Vykupitelovy
jedinečnosti, je kupříkladu slavení neděle jakožto dne vzkříšení
toho, který byl ukřižován.
(1946) 10. Začlenění církve do vykupitelského díla Kristova
se jedinečným způsobem uskutečňuje v osobě Panny Marie, matky církve. V síle obzvláštní milosti byla uchráněna od jakéhokoli
hříchu. Její přidružení k vykupitelskému dílu Kristovu dosahuje
svého vrcholu při ukřižování: „Spolu se svým jednorozeným hluboce trpěla, přidružila se k jeho oběti svou mateřskou duší a láskyplně souhlasila, aby byl zabit obětní dar, který ona zrodila.“71
Slovy Jana Pavla II.: „Mateřské prostřednictví služebnice Páně
dosáhlo vykupitelskou smrtí jejího Syna univerzálního rozměru, protože dílo vykoupení se vztahuje na všechny lidi. Tak se
ukazuje zvláštním způsobem účinnost jediného a univerzálního
prostřednictví Kristova »mezi Bohem a lidmi«. Mariina spolupráce se svým »podřazeným« způsobem účastní na všeobecném
prostřednictví Vykupitele, jediného Prostředníka.“72
(1947) 11. Otec nás učinil svými syny tak, že nás vykoupil
prostřednictvím lidské vůle Kristovy. V Kristově poslušnosti Ot71
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cově vůli a v jeho darování života za mnohé (srov. Mk 14, 24; 10,
45)73 jeho osoba a jeho vykupitelské dílo v našem světě nabývají
jedinečného významu a jedinečné důstojnosti, nesrovnatelného
s ničím jiným. Kristovo vyjití z Otce pokračuje v jeho sebedarování za nás. Tento jediný vztah právě kvůli své povaze nemůže
být teologicky začleněn do žádného jiného náboženství, i když
vykupitelské dílo je otevřené všem. Skutečnost, že lidská vůle
Krista jakožto Vykupitele je historicky podmíněna, nevylučuje
sama ze sebe možnost, aby byla lidsky svého vlastního druhu (sui
generis), na což zřejmě naráží list Židům, když hovoří o Synově
učení se poslušnosti (srov. Žid 5, 8). Tuto poslušnost Kristus naplnil radikálním způsobem ve velikonočním tajemství. Jelikož tato
vůle Krista jakožto Vykupitele je kompletně v souladu s Boží vůlí
(„ne co chci já, nýbrž co ty chceš“ – srov. Mk 14, 36), Kristus jakožto vtělený Prostředník je zároveň naším přímluvcem v nebeské
svatyni.74
(1948) 12. Pojetí sebedarování za všechny ze strany Vykupitele bezpochyby závisí na velikonočním tajemství, závisí však
také nemenším způsobem na tajemství vtělení a na tajemstvích
Kristova života, která představují pro křesťany příklad a výzvu
k tomu, aby prožívali svou existenci jako „synové v Synu“ (srov.
Řím 8, 15–17). Z toho pak jasně vyplývá, že křesťanský život
má trinitární rozměr. V průběhu ospravedlnění, které může věřící
obdržet v církvi, křesťanská zkušenost s Vykupitelem přechází
do posvěcení vykoupeného života, jenž je veden a zdokonalován
Duchem svatým ještě více, nežli je tomu při ospravedlňování. To
znamená, že jsme skrze Krista a v Duchu svatém pozváni k tomu, abychom již nyní měli účast na božském životě Nejsvětější
Trojice. Otcův dar, tedy osoba jeho Syna, a sdílení Ducha svatého
proto představuje hráz jak proti pelagianismu, který chce usilovat
o ospravedlnění lidské přirozenosti prostřednictvím jejích vlastních schopností, tak proti kvietismu, který zase chce jen velmi
mírné zapojení se ze strany člověka.
73
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(1949) 13. Tradice nahlíží správně křesťanský život jako přípravu na věčné společenství s Bohem. Právě v tomto smyslu právě putujeme „v těle“ směrem k našemu jedinému a jedinečnému
Pánu a Vykupiteli tak, abychom jednou s ním byli plně sjednoceni. Nicméně Vykupitelova jedinečnost se projevuje již nyní a tady
v životě věřících. V tomto světě, jenž je poznamenán jak dobrotou
stvoření, tak hříšností pádu, se křesťané snaží prostřednictvím
svého napodobování Krista prožívat vykoupení do posledních důsledků a šířit ho. Jejich správný život a příklad křesťanského stylu
života umožňují lidem všech dob, aby dospěli k poznání toho, jenž
je jediný a jedinečný Vykupitel tohoto světa. Právě v tom také tkví
evangelizace.
IV.B. Padlé a vykoupené lidství
(1950) 14. Křesťanská víra ve vykoupení je především vírou
v Boha. V Ježíši Kristu, jeho vlastním a jediném vtěleném Synovi,
jediný, „jehož všichni nazývají Bohem,“75 se zjevuje jako jediný
a pravý Spasitel, jemuž mohou všichni důvěřovat. Současně však
musíme podtrhnout, že tento Bůh Spasitel zjevuje lidství jemu
samotnému. Lidská přirozenost je tedy radikálně vymezena a také
volána k tomu, aby sebe samu definovala ve vztahu ke spáse, která
je jí nabízena.
(1951) 15. Jak spása, již Bůh nabízí v Ježíši Kristu, osvěcuje
stav lidství? Jak se lidství jeví ve světle vykoupení? Odpověď by
mohla osvětlit historickou situaci člověka, avšak, jak jsme řekli
v první části tohoto dokumentu, tato situace je také poznamenána
zásadními kontrasty.
(1952) 16. Dalo by se říci, že tváří v tvář vykoupení, které se
nabízí v Ježíši Kristu, člověk zjišťuje, že je zásadně zaměřen ke
spáse (I) a hluboce poznamenán hříchem (II).
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Srov. THOMAS AQUINAS, Summa Theologiae, 1, q. 2, a. 3 c; ed. Leon. 4, 31.
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IV.B.I. Lidství zaměřené ke spáse
(1953) 17. První světlo, které Kristovo vykoupení vrhá na
lidství, spočívá v tom, že toto lidství zjevuje jemu samotnému
jako zároveň zaměřené ke spáse (1) a jako schopné tuto spásu
přijmout (2).
(1954) 18. V celé biblické tradici nacházíme mnoho epizod,
v nichž byl izraelský národ – případně skupiny chudých, které
byly povolány k tomu, aby se staly izraelským lidem – veden
k tomu, aby hledal a vyznával vlastního Boha prostřednictvím
událostí, skrze něž ho Bůh zachraňoval z tísně a ze zkázy. Od peripetií Exodu, kde Hospodin zasahoval mocnou ruku a napřaženou
paží, až po epizody, v nichž se dostává odpuštění srdci zlomenému
bolestí a naplněnému kajícností, je zřejmé, že pro Boží lid i pro
každého věřícího platí, že když se objevuje Bůh, aby přinášel spásu, zároveň se zjevuje.
(1955) 19. Souvztažně s tím je zřejmé, že Bůh zasahuje,
a tedy se zjevuje ve vztahu k potřebě spásy, která se projevuje ve
svých rozličných dimenzích těm, kdo zakoušejí dobrodiní spásy,
kterou jim Bůh nabízí. Tato obecná charakteristika biblického zjevení je v Novém zákoně ještě zdůrazněna.
(1956) 20. Bůh byl tak věrný svému „závazku“ ve vztahu
k lidstvu, svému záměru smlouvy s lidstvem, že „ve stanovené
době“ poslal svého jediného Syna. Jinými slovy, Bůh se prostě
nespokojil tím, že by zasahoval „zvenku“ skrze zprostředkovatele
a zůstal tak vzdálený těm, které chtěl spasit. V Ježíši Kristu přišel
sám Bůh mezi ně a stal se jedním z nich. Otec poslal svého jediného Syna v Duchu svatém, aby měl účast na lidském údělu (ve
všem kromě hříchu), a tak, aby ustavil komunikaci s lidstvem. To
bylo učiněno proto, aby bylo lidem umožněno plně zakoušet Boží
dobrotivost a vstupovat naplno do Božího života. Výsledkem toho
všeho je, že člověk vnímá sebe samého zcela nově.
(1957) 21. Člověk se jeví především jako předmět lásky,
která může jít „až do extrému“. Dokladem, že Bůh nás miluje, je
to, že Kristus za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšníky (srov.
Řím 5, 8). „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého
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vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal; jak by nám spolu
s ním nedaroval všecko? (Řím 8, 31–32).
(1958) 22. Pak je to plnost údělu, který očekává lidství podle
spasitelské vůle, již Bůh projevil ve vztahu k člověku ve svém
Synu, jenž se vtělil, zemřel a vstal z mrtvých. Existuje také radikální povaha spásy, kterou Bůh uděluje v Ježíši Kristu lidstvu,
které je vyzýváno, aby v příslušném okamžiku vstoupilo do dynamismu velkonočního tajemství Ježíše Krista. Na jedné straně tato
spása nabírá podobu synovského stavu v Duchu Krista, Božího
Syna. Přitahováni Duchem a podpíráni jeho silou (na němž mají
účast skrze svátosti) jsou lidé povoláni k tomu, aby ve víře a s nadějí prožívali svou situaci synů Otce, jenž je na nebesích, ovšem
s povinností naplňovat na zemi jeho vůli tím, že budou sloužit
svým bratřím v lásce.
(1959) 23. Na druhé straně, i když jim není upřena zkušenost
naděje a smutku, tedy utrpení tohoto světa, věřící vědí, že Boží
milost – což je aktivní přítomnost jeho lásky a jeho milosrdenství
v nich – je bude provázet v každé životní situaci. A jestliže musí
zakusit také smrt, vědí, že ona nebude koncem jejich údělu, neboť
mají příslib vzkříšení těla a věčného života.
(1960) 24. I když se může zdát, že lidství je ochuzeno a nehodné, nesmíme z toho vyvozovat, že by bylo zcela bez hodnoty
před Božíma očima. Naopak, Bible nám ustavičně připomíná, že
pokud Bůh zasahuje ve prospěch lidstva, pak je tomu tak proto,
že on považuje lidi za hodny svého zásahu. Musíme kupříkladu
podtrhnout ujištění dané Izraeli v době, kdy vrcholilo jeho utrpení:
„Protože jsi v mých očích tak drahý, vzácný, protože jsem si tě
zamiloval, ...“ (Iz 43, 4).
(1961) 25. Jinými slovy, podle biblické a křesťanské víry
navzdory všemu tomu, co je v lidství negativního, zůstává zde
něco, co je „schopno být spaseno,“ poněvadž to může být milované Bohem a následně to také Bohem milováno je. Jak je to možné
a jakým způsobem si to lidská osoba uvědomuje?
(1962) 26. Biblická a křesťanská odpověď je dána naukou
o stvoření. Podle této nauky člověk a svět nemají žádné právo
na existenci, zároveň ale nejsou důsledkem „náhody ani nezbyt185

nosti.“ Existují proto, že byli povoláni a jsou povoláváni. Byli
povoláni, když ještě neexistovali, ovšem takovým způsobem, aby
mohli začít existovat. Jsou povoláni z nebytí, aby byli darováni
sobě samým, pročež aby existovali v sobě samých.
(1963) 27. Jestliže ale původní stav člověka v tomto světě je
takovýto, tedy stav, který člověka definuje přesně jako někoho,
kdo zvěstuje toto poselství, pak to má důležité důsledky, které víra
činí výslovnými.
(1964) 28. Bůh netvoří lidstvo, aniž by to mělo nějaký cíl.
On lidstvo tvoří kvůli důvodu, který zjevují Boží zásahy do dějin, totiž z lásky k lidstvu a pro jeho dobro. Přesněji řečeno, Bůh
stvořil lidskou osobu, aby s ní uzavřel smlouvu, a aby ji tak učinil
účastnou na svém vlastním životě. Jinými slovy, jestliže existuje
stvoření, pak je pro milost, pro Boží život, pro život s Bohem a pro
Boha.
(1965) 29. Jestliže nás Bůh volá k cíli, který zcela zřejmě
přesahuje naše lidské schopnosti, pak to může být jedině čirá milost, navzdory tomu je však pravdou, že tento cíl musí odpovídat
tomu, čím je lidská osoba jako taková. Jinak by osoba, která přijímá Boží dar a která se těší z milosti, byla odlišná od osoby, která
je povolána, aby došla spásy. V tomto smyslu platí, že zatímco
respektuje zdarmadanost milosti, lidská přirozenost je zaměřena
k nadpřirozenosti a realizuje se v nadpřirozenu a skrze nadpřirozeno, a to takovým způsobem, že lidská přirozenost je otevřena
nadpřirozenosti (capax Dei).
(1966) 30. Poněvadž toto všechno má smysl jedině v kontextu smlouvy, je také třeba podtrhnout, že Bůh svou milost člověku
nevnucuje, on ji prostě nabízí. To nicméně s sebou nese riziko.
Když užívá svobody, již mu daroval Bůh, člověk může jednat ne
vždy v souladu s Božími záměry, může zneužívat talenty, které
mu Bůh daroval, k vlastním cílům a k vlastní slávě.
(1967) 31. Bůh udělil tyto dary proto, aby touha, která má
vést lidstvo k tomu, aby hledalo a nacházelo Boha jako své jediné
naplnění, vycházela ze samotné lidské osoby. Jenomže lidská osoba může vždy přesměrovat dynamismus své přirozenosti a hnutí
svého srdce. Navzdory tomu zůstává pravdou, že člověk byl stvo186

řen pro lásku k Bohu, pro milost a spásu, k níž ho Bůh zaměřil,
a takovým člověk také zůstane.
IV.B.II. Člověk v hříchu
(1968) 32. Kristovo vykoupení nám nabízí druhý zorný úhel,
z něhož budeme nahlížet lidství v jeho dějinném stavu: 1) negativní aspekty, které ho poznamenávají; 2) to však nezpochybňuje
věrnost Boha jeho stvořitelské a spasitelské lásce.
(1969) Jako v případě každé obecné zkušenosti víra musí
brát na vědomí negativní aspekty stavu člověka. Víra nemůže opomíjet, že v dějinách ne všechno probíhá v souladu se záměry Boha
stvořitele. To však neničí víru, lze totiž doufat v Boha, v něhož
člověk věří. Nejenže Bůh nerezignoval na svůj prvotní projekt,
ale postupoval tak, že podivuhodně obnovil to, co bylo porušeno.
Když zasáhnul v Ježíši Kristu, ukázal se jako věrný sám sobě, a to
navzdory nevěrnosti svého partnera, jímž je lidská osoba.
(1970) 34. Když poslal svého vlastního Syna v lidské podobě, Bůh, Stvořitel a Spasitel světa, smetl každý důvod pochybování ohledně Božího plánu spásonosné smlouvy.
(1971) 35. Tento projev věrnosti Boha jeho smlouvě dává
vyniknout negativním aspektům stavu člověka a následně také šíři
a hloubce potřeby spásy ze strany lidského rodu.
(1972) 36. Jestliže Bůh musel poslat svého jediného Syna,
aby obnovil svůj plán spásy, který byl ustaven právě v úkonu stvoření, pak je tomu tak proto, že tento plán byl radikálně narušen.
Jeho úspěch je spjat s tímto „novým začátkem,“ jejž Irenej nazývá
„rekapitulace“. Jestliže Syn se vtělil proto, aby obnovil smlouvu
s Bohem, pak je tomu tak proto, že smlouva byla porušena nikoli
z Boží vůle, nýbrž z vůle lidí. A jestliže kvůli její obnově vtělený
Syn musel naplnit Otcovu vůli, jestliže tedy se Syn musel stát poslušným až k smrti, dokonce až k smrti na kříži, pak je tomu tak
proto, že pravý zdroj lidského neštěstí tkví právě v neposlušnosti
člověka, v jeho hříchu, v jeho odmítání kráčet po cestách smlouvy,
kterou nabízí Bůh.
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(1973) 37. Proto tedy vtělení, život, smrt a vzkříšení Syna
Božího, když zjevují lásku Boha spasitele, zároveň odhalují člověku to, v jakém stavu se doopravdy nalézá.
(1974) 38. Jestliže se Ježíš ukazuje jako jediná cesta spásy,
pak je tomu tak proto, že lidstvo ho potřebuje ke svému spasení,
a proto, že bez něj by bylo ztraceno. Musíme tudíž uznat, že každý
člověk i celý svět byli zajatci hříchu (srov. Gal 3, 22) a že tomu
tak bylo již „od počátku“. Lze tedy říci, že Ježíš přišel proto, aby
radikálním způsobem „obnovil“ stav člověka, čili proto, aby položil nový začátek.
(1975) 39. Dalo by se žíci, že Kristus představuje více
„počátek“, nežli jím byl Adam. „Plodící“ láska je důležitější než
„prvotní“ hřích, neboť lidský rod si plně uvědomil šířku a hloubku
hříchu, který poznamenává jeho stav, až v okamžiku, v němž Ježíš
Kristus přišel zjevit šířku, délku, výšku a hlubinu (srov. Ef 3, 18)
Boží lásky vůči lidskému rodu.
(1976) 40. Jestliže Bůh poslal svého jediného Syna proto,
aby všem znovu otevřel brány spásy, a proto, že on sám nezměnil
chování ve vztahu k lidem, změna nastala ze strany lidského rodu.
Smlouva, kterou Bůh lásky chtěl již od počátku, byla narušena
lidským hříchem. V důsledku toho se objevil konflikt mezi Božím
záměrem na jedné straně a touhou a chováním člověka na straně
druhé (srov. Řím 5, 12).
(1977) 41. Tím, že odmítlo na počátku Boží záměr, lidstvo
sešlo z cesty vedoucí k jeho autentickému údělu, a tak došlo k tomu, že události dějin byly poznamenány vzdálením se od Boha
a od jeho láskyplného záměru. Dějiny jsou od počátku opravdu
poznamenány odmítnutím Boha.
(1978) 42. Příchod jediného Syna Božího do srdce dějin
člověka zjevuje Boží vůli pokračovat v uskutečňování svého
vlastního plánu, a to navzdory opozici ze strany člověka. I když
respektuje tíhu hříchu a jeho důsledků pro lidstvo – „tajemství“
nepravosti – Kristovo tajemství, a zejména jeho kříž, představuje
jasné a definitivní zjevení milostivé a eschatologicky vítězné povahy Boží lásky, která opravdově odpouští.
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(1979) 43. Zde můžeme připomenout tradiční patristické
a augustinovské téma dvou „Adamů“. Nejedná se o pokus stavět
je na stejnou úroveň, jejich tradiční srovnání je však významově
bohaté. Hlavní pavlovská místa, kde se hovoří o tomto paralelismu (srov. Řím 5, 12–15 a 1 Kor 15, 21–22.45–47), používají dané
myšlenky k tomu, aby byla na jedné straně ozřejmena univerzalita
hříchu a na straně druhé zase univerzalita spásy. Tento paralelismus je při své aplikaci ovládán myšlenkou „tím více“, která převrací rovnováhu ve prospěch Krista a spásy. Jestliže první Adam
má univerzální rozměr v řádu pádu, tím více druhý Adam získává
univerzální rozměr v řádu spásy, čili prostřednictvím univerzálního rozměru svého sebeobětování a prostřednictvím eschatologické účinnosti svého sebedarování.
(1980) 44. Tak se tedy vyjevuje stav člověka, který je rozdělen mezi dva Adamy. To je také způsob, jakým křesťanská víra
interpretuje tuto „kontrastní“ situaci, kterou každý, i ten, kdo je
mimo kontext víry, může rozpoznat jako charakteristiku historického stavu lidské osoby. Ponořeno do dějin hříchu, neposlušnosti
a smrti jako důsledku svého původu v Adamovi, je lidstvo povoláno, aby vstoupilo do solidarity s novým Adamem, jehož poslal
Bůh, tedy s jeho jediným Synem, jenž zemřel za naše hříchy a jenž
vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění. Křesťanská víra jasně
tvrdí, že s prvním hříchem přišlo rozmnožení hříchu a s druhým
Adamem přišla přemíra milosti.76
(1981) 45. Celý průběh lidských dějin i srdce každého člověka představují jeviště, na němž se mezi těmito dvěma Adamy odehrává drama spásy i života všech lidí, ale i milost a sláva Boží.
IV. C. Svět pod vykupitelskou milostí
IV.C.1. Lidství pod znamením vykoupení
(1982) 46. Syn Boží se učinil naším bratrem především
proto, aby přivedl lidi ke spáse (srov. Žid 2, 17, „vždyť na sobě
76

Srov. KKC, čl. 412 zde odkazuje ještě na Řím 5, 20 a na TOMÁŠE AKVINSKÉHO,
Summa Theologiae, III, q. 1, a. 3, ad 3; ed. Leon 11, 14.
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zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu“ (Žid
4, 15). Podle některých autorů z patristické doby (včetně Ireneje a Athanasia, kteří byli připomenuti výše v části III) je možno
tvrdit, že ačkoli se nejedná o „kolektivní vtělení,“ vtělení Slova
ovlivňuje celou lidskou přirozenost. Jelikož Syn Boží je členem
lidské rodiny, všichni ostatní byli povýšeni k nové důstojnosti
jeho bratří a sester. Právě proto, že lidská přirozenost přijatá Kristem si uchovala svou stvořenou identitu, tatáž lidská přirozenost
byla povýšena do vznešenějšího stavu. Jak čteme v Pastorální
konstituci o církvi v dnešním světě: „Svým vtělením se jistým
způsobem spojil s každým člověkem on sám.“77 Jakožto „druhý
Adam“ Kristus rekapituluje lidství před tváří Boží, stává se Hlavou obnovené lidské rodiny a navrací Božímu obrazu jeho prvotní
pravdivost. Když Kristus zjevuje tajemství Otcovy lásky, zjevuje
také plně lidství jemu samotnému a odhaluje nesmírně vznešené
povolání každého člověka.78
(1983) 47. Kristovo vykupitelské dílo ovlivňuje lidi v jejich
vztahu k poslednímu cíli, protože všichni jsou povoláni k věčnému životu. Když prolil svou krev na kříži, Kristus ustanovil novou
smlouvu, režim milosti, který zahrnuje celé lidstvo. Každý z nás
může spolu s apoštolem říci: „On si mne zamiloval a vydal sebe
samého za mne“ (srov. Gal 2, 20). Každý je povolán k tomu, aby
prostřednictvím adopce sdílel Kristovo synovství. Bůh tímto způsobem člověka nepovolává, aniž by ho zároveň neuschopnil k odpovědi. Druhý vatikánský koncil proto může učit, že neexistuje
člověk, jehož by se netýkala Kristova milost, což platí dokonce
i o těch, kteří bez vlastní viny neznají evangelium.79 „Musíme být
přesvědčeni, že Duch svatý všem dává možnost, aby se přičlenili
k tomuto velikonočnímu tajemství způsobem, který zná Bůh.“80
Při plném respektování tajemných cest božské Prozřetelnosti vhledem k evangelizovaným osobám je zde pozornost soustředěna na
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GS, čl. 22; srov. JAN PAVEL II., Redemptor hominis, čl. 8, 13, et passim.
Srov. GS, čl. 22; JAN PAVEL II., Veritatis splendor, čl. 2.
Srov. LG, čl. 16.
GS, čl. 22; český překlad – s. 200.
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zjevení Božího záměru, který je projevem milosrdných Božích
rozhodnutí i způsobu, jímž má být Bůh vhodně oslavován.
IV.C.2. Odpověď víry
(1984) 48. První podmínkou vstupu do nové smlouvy milosti je to, aby člověk měl víru utvářenou po Abrahámově vzoru
(srov. Řím 4, 1–25). Víra je základní odpovědí na radostnou zvěst
evangelia. Nikdo nemůže být spasen bez víry, která je základem
a počátkem veškerého ospravedlnění.81
(1985) 49. Pro život víry není dostačující pouze mentální
přitakání k obsahu evangelia nebo pouhé spoléhání na Boží milosrdenství. Vykoupení je účinné jedině tehdy, když nabudeme nové
existence, která se zakládá na poslušnosti uplatňované v lásce
(srov. Řím 16, 26).82 Takováto existence odpovídá klasickému
pojetí víry prodchnuté láskou.83
(1986) 50. Prostřednictvím křtu, který je svátostí víry, je věřící začleněn do Kristova těla, osvobozen od dědičné viny a ujištěn
o vykupitelské milosti. Věřící se „přiodívá“ Kristem a kráčí v novosti života (srov. Řím 6, 4). Obnovené vědomí tajemství křtu jako
odumření hříchu a jako vzkříšení k pravému životu v Kristu může
křesťany uschopnit k tomu, aby zakoušeli skutečnost vykoupení
a aby dosáhli radosti i svobody života v Duchu svatém.
IV.C.3. Osvobození
(1987) 51. Křest je svátostí osvobození z hříchu a pravého
obrození v nově zvolené svobodě. Osvobozený z hříchu prostřednictvím Boží milosti, která probouzí odpověď víry, věřící začíná
putování křesťanského života. Prostřednictvím víry probuzené
milostí je věřící osvobozen od nadvlády zla a je svěřen Ježíši
81

Srov. TRIDENTSKÝ KONCIL, 6. zasedání, Decretum de iustificatione, kap. 8;
DSH, č. 1532.
82
Srov. JAN PAVEL II., Veritatis splendor, čl. 66 a 88.
83
Srov. TRIDENTSKÝ KONCIL, 6. zasedání, Decretum de iustificatione, kap. 7–9;
DSH, č. 1530–1534.
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Kristu, učiteli, jenž mu daruje vnitřní svobodu. Nejedná se o čirou
a prostou svobodu, která by nelišně autorizovala všechna možná
rozhodnutí, nýbrž o svobodu svědomí, která vybízí lidské osoby,
osvícené Kristovou milostí, aby projevovaly poslušnost hlubšímu
zákonu jejich vlastního bytí a aby zachovávaly evangelijní pravidla.
(1988) 52. Jedině díky světlu evangelia může být svědomí
formováno k tomu, aby sledovalo Boží vůli, aniž by to omezovalo
jeho svobodu. Jak učí II. vatikánský koncil: „Všichni lidé mají
povinnost hledat pravdu, především o Bohu a o jeho církvi, a poznanou pravdu přijmout a zachovávat. Posvátný sněm zároveň
prohlašuje, že se tyto povinnosti dotýkají lidského svědomí a zavazují je a že pravda nevznáší svůj nárok jinak než silou pravdy
samé, která proniká do lidské mysli jemně a zároveň mocně.“84
(1989) 53. Z živých údů Kristova těla jsou učiněni Boží přátelé a dědicové naděje na věčný život.85 Tyto údy dostávají prvotiny Ducha svatého (srov. Řím 8, 23), jehož láska je nesmírně štědře
vylita do jejich srdcí.86 Tato láska, jejímiž plody jsou poslušnost
a dobré skutky,87 obnovuje vnitřně věřící a uschopňuje je, aby svobodně přilnuli k novému zákonu evangelia.88 Milost Ducha svatého daruje věřícímu vnitřní pokoj a radost a spokojenost z toho, že
věří a zachovává přikázání.
IV.C.4. Smíření
(1990) 54. Osvobození od hříchu díky vykoupení v Kristu
usmiřuje osobu s Bohem, s bližním a se vším stvořením. Jelikož
dědičná vina a aktuální hřích jsou esenciálně vzpourou proti Bohu
a proti Boží vůli, vykoupení obnovuje pokoj a dialog mezi člo84

DH, čl. 1, Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 563.
Srov. TRIDENTSKÝ KONCIL, 6. zasedání, Decretum de iustificatione, kap. 7; DSH,
č. 1528–1531.
86
Srov. GS, čl. 22.
87
Srov. TRIDENTSKÝ KONCIL, 6. zasedání, Decretum de iustificatione, kap. 7–10;
DSH, č. 1530–1535.
88
Srov. TRIDENTSKÝ KONCIL, 6. zasedání, Decretum de iustificatione, kap. 11;
DSH, č. 1536.
85
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věkem a Stvořitelem. Bůh je zakoušen jako Otec, který odpouští
a znovu přijímá svého syna. Svatý Pavel se vyjadřuje o usmíření
obšírně a krásně: „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré,
pominulo, hle, je tu nové. To všecko je z Boha, který nás smířil
sám se sebou skrze Krista [...] Neboť v Kristu Bůh usmířil svět
se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat
toto smíření. [...] Na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit
s Bohem“ (2 Kor 5, 17–20).
(1991) 55. Slovo evangelia smiřuje ty, kdo se vzbouřili
proti Božímu zákonu, a ukazuje novou cestu poslušnosti hloubce
svědomí osvíceného Kristem. Křesťané se mají usmířit se svými
bližními předtím, než přistoupí k oltáři (srov. Mt 5, 24).
(1992) 56. Svátost pokání a smíření umožňuje posvěcující
návrat k tajemství křtu a představuje svátostnou formu usmíření
s Bohem a aktualizaci jeho odpuštění, a to díky vykoupení darovanému Kristem.
(1993) 57. Uvnitř církve křesťané neustále zakoušejí tajemství smíření. Obnoveni v pokoji s Bohem a poslušni evangelijním
přikázáním vedou život v usmířenosti s ostatními a v komunitě
s těmi, s nimž byli povoláni. Smířeni se světem již nezneužívají
jeho krás ani se nebojí jeho moci. Spíše se snaží chránit a nazírat
jeho nádheru.
IV.C.5. Společenství
(1994) 58. Svoboda od hříchu, posilněná smířením s Bohem,
s bližním a se stvořením, umožňuje křesťanům nacházet pravé
společenství s jejich Stvořitelem, který se stal jejich Spasitelem.
V tomto společenství křesťané naplňují své skryté potenciality. Ať
už jsou jakkoli velké intelektuální a kreativní schopnosti lidské
přirozenosti, není v jejich moci realizovat ono naplnění, které je
umožněno společenstvím s Bohem. Společenství s osobou Vykupitele se stává společenstvím s Kristovým tělem, čili společenstvím se všemi pokřtěnými v Kristu. Vykoupení má tudíž sociální
charakter, v církvi a skrze církev, Kristovo tělo, dochází k tomu,
že jednotlivec je spasen a nachází společenství s Bohem.
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(1995) 59. Ve spojení s pokřtěnými věřícími všech dob a míst
křesťan žije ve společenství s posvěcenými osobami, což je společenství posvěcených osob (sancti), prostřednictvím přijímání svatých věcí (sancta). Jedná se o slovo Boží a o svátosti zpřítomňující
působení Krista a Ducha svatého.
IV.C.6. Boj a utrpení
(1996) 60. Všichni ti, kdo žijí v Kristu, jsou povoláni k tomu, aby aktivně participovali na ustavičném procesu vykoupení.
Včleněni do Kristova těla pokračují v jeho díle, a proto vstupují
do užšího spojení s ním. Právě tak, jako on byl znamením odporu,
stejným způsobem se také jednotlivý křesťan a celá církev stávají
znameními odporu v boji proti silám hříchu a zmaru, a to mezi
utrpeními a pokušeními. Věřící jsou spojeni s Pánem díky svým
modlitbám (srov. 2 Kor 1, 11; 1 Tim 2, 14), svým skutkům (srov.
1 Kor 3, 9–14) a svému utrpení (srov. 2 Kor 4, 10–11; Kol 1, 24),
což vše má vykupitelskou hodnotu, když je to spojeno s působením samotného Krista. Jelikož každé záslužné lidské počínání je
inspirováno a vedeno Boží milostí, Augustin mohl tvrdit, že Bůh
chce, aby se jeho dary staly našimi zásluhami.89
(1997) 61. Společenství svatých s sebou nese vzájemné
sdílení utrpení, cti a radosti, modliteb a přímluv mezi všemi údy
Kristova těla včetně těch, které nás již předešly do slávy: „Trpí-li
jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd,
všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás
je jedním z jeho údů“ (1 Kor 12, 26–27).
(1998) 62. Z hlediska vzájemného smíření křesťanů v Kristově těle platí, že utrpení každého představuje účast na vykupitelském utrpení Kristově. Utrpením ve službě evangeliu křesťan
doplňuje na svém těle to, co zbývá do plné míry Kristových útrap
ve prospěch jeho těla, tedy církve (srov. Kol 1, 24). Věřící neprchají před utrpením, nýbrž nacházejí v něm účinný prostředek
sjednocení s Kristovým křížem. Utrpení se pro ně stává přímluvou
89

Srov. AUGUSTINUS, De gratia et libero arbitrio, 8, 20; PL 44, 893; srov. TRI6. zasedání, Decretum de iustificatione, kap. 16; DSH, č. 1548.
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skrze Krista a církev. Vykoupení s sebou nese přijímání utrpení
s Ukřižovaným. Vnější strázně jsou ulehčovány přísliby Božími
a předjímkou věčného požehnání.
IV.C.7. Církevní solidarita
(1999) 63. Vykoupení má ekleziální aspekt, neboť církev je
Kristem ustanovena proto, „aby pokračovala v jeho spasitelském
díle vykoupení.“90 Kristus miloval církev jako svou nevěstu a dal
sám sebe za ni, aby ji posvětil (srov. Ef 1, 25–26). Prostřednictvím
Ducha svatého se Kristus zpřítomňuje v církvi, která představuje
na zemi výhonek a počátek Božího království.91 Ačkoli je poznamenána hříšností a rozděleními svých údů, které často nedokáží,
aby se v nich odrážela pravá Kristova tvář,92 církev zůstává ve své
nejhlubší skutečnosti svatým chrámem, jehož jsou věřící živými
kameny.93 Církev ustavičně usiluje o očištění, aby se jasně jevila
jako univerzální svátost spásy,94 jako znamení a nástroj niterného
spojení s Bohem a jednoty celého lidského rodu.95 Církev má za
úkol hlásat poselství spásy a zpřítomňovat spásonosnou událost
pomocí slavení svátostí.
(2000) 64. Různé etapy vykoupení se projevují uvnitř církve, kde se musí odehrávat osvobození, smíření a společenství,
jak bylo již popsáno. Život ve svaté církvi, ve Vykupitelově těle,
umožňuje křesťanům dosahovat postupného uzdravení jejich přirozenosti, která je poraněná hříchem. V solidaritě se svými druhy
ve víře uvnitř církve křesťan zakouší narůstající osvobození od
všech druhů odcizujícího otroctví a nachází autentické společenství, které přemáhá izolaci.
(2001) 65. Prožívání víry posiluje křesťany v jistotě, že Bůh
jim odpustil jejich hříchy a že nalezli společenství a mír s ostat90

I. VATIKÁNSKÝ KONCIL, dogmatická konstituce, Pastor aeternus, prolog, DSH,
č. 3050.
91
Srov. LG, čl. 5.
92
Srov. LG, čl. 19.
93
Srov. LG, čl. 6.
94
Srov. LG, čl. 48.
95
Srov. LG, čl. 1.
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ními. Duchovní život jednotlivce je obohacen směnou ve víře
a modlitbě ve společenství svatých.
(2002) Ve slavení eucharistie křesťan nachází plnost církevního života a společenství s Vykupitelem. V této svátosti křesťané
vzdávají díky za Boží dary, přidružují se k sebedarování, které
vykonal Ježíš a účastní se na spásonosném pohybu jeho života
a smrti. V eucharistii je komunita osvobozována od tíhy hříchu
a je oživována z autentického zdroje své existence. „Kdykoli se
slaví na oltáři oběť kříže, v níž »byl obětován náš velikonoční
beránek, Kristus« (1 Kor 5, 7), uskutečňuje se dílo našeho vykoupení.“96 Když se účastní na eucharistii, jednotlivý křesťan je
sycen Kristovým tělem a je proměňován v Kristovo tělo, neboť je
hlouběji začleněn do osvobozujícího společenství církve.
(2003) 67. Eucharistické společenství zajišťuje odpuštění
hříchů v Kristově krvi. Jakožto lék nesmrtelnosti tato svátost
eliminuje účinky hříchu a uděluje milost vznešenějšího způsobu
života.97
(2004) 68. Eucharistie jakožto oběť a společenství představuje předjímku Božího království a blaženosti věčného života.
Tato radost se vyjadřuje v eucharistické liturgii, která křesťany
uschopňuje k tomu, aby na rovině svátostné připomínky prožívali
tajemství Vykupitele, jenž osvobozuje, odpouští a sjednocuje členy církve.
IV.C.8. Posvěcení
(2005) 69. Osvobozen od hříchu, smířen a ve společenství
s Bohem v církvi věřící zakouší proces posvěcování, jenž začíná
křtem v odumření hříchu a v novém životě se vzkříšeným Kristem. Když naslouchá Božímu slovu a účastní se na svátostech a na
životě církve, křesťan je postupně proměňován podle Boží vůle
a připodobňován obrazu Krista, aby přinášel plody Ducha.
(2006) 70. Posvěcení je účastí na svatosti Boha, který, prostřednictvím toho, že věřící přijímá milost, modifikuje postupně
96
97

LG, čl. 3.
Srov. IGNATIUS ANTIOCHENUS, Ad Ephesios 20, 2; SCh 10bis, 76; FUNK, 1, 230.
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lidskou existenci tak, aby ji připodobnil Kristovu vzoru. Tato
proměna může procházet lepšími a horšími údobími podle toho,
zda je člověk přístupný nabádáním Ducha, nebo znovu podléhá
pokušením k hříchu. I po hříchu je křesťan opětně pozdvihován
milostí svátostí a je veden k tomu, aby postupoval kupředu na
cestě posvěcování.
(2007) 71. Celý křesťanský život je obsažen a rekapituluje
se v lásce, tedy v nezištné lásce k Bohu a k bližnímu. Svatý Pavel
nazývá lásku „plodem Ducha“ (srov. Gal 5, 22) a pak připomíná
mnohé implikace této lásky jak ve svém výčtu různých plodů
Ducha svatého (srov. Gal 5, 22–23), tak ve svém hymnu na lásku
(srov. 1 Kor 13, 4–7).
IV.C.9. Společnost a kosmos
(2008) Vykoupení má účinky, které jdou za hranice vnitřního
života a vzájemných vztahů mezi křesťany v církvi. Vykoupení
uplatňuje svůj vliv navenek natolik, nakolik Kristova milost
směřuje ke zmírňování všeho, co by směřovalo ke konfliktu, k nespravedlnosti a k útisku, a tak přispívá k tomu, co papež Pavel VI.
definoval jako „civilizaci lásky.“ „Struktury hříchu,“ pocházející
z chamtivosti po osobním zisku a po osobní moci, nemohou být
přemoženy jinak nežli nasazením pro dobro bližního, ochotou
v evangelijním slova smyslu k tomu, aby se člověk „zmařil“ ve
prospěch druhého.98 Nezištná láska Kristova proměňuje život věřících a rozráží bludný kruh lidského násilí. Autentické přátelství
ustavuje příhodné klima pro pokoj a spravedlnost, a tak přispívá
k vykoupení společnosti.
(2009) 73. Zůstává však pravdou, jak to mnozí papežové
připomínali, že vykoupení se nemůže omezovat pouze na osvobození sociálního a politického řádu.99 „Tyto sociální hříchy jsou
zároveň důsledkem, nahromaděním a spojením mnoha osobních
98

38.

Srov. JAN PAVEL II., Sollicitudo rei socialis, encyklika ze dne 30.12.1987, čl.

99

Srov. PAVEL VI. Evangelii nuntiandi, apoštolská adhortace ze dne 8. 12. 1975,
čl. 32–35.
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hříchů.“100 Změny sociálních struktur, i když zlepšují situaci chudých, nemohou samy o sobě přemoci hřích nebo vlévat svatost,
která se nachází v srdci Božího vykupitelského plánu a která je
v jistém slova smyslu také jeho cílem (srov. 1 Sol 4, 3; Ef 1, 4).
Obráceně platí, že osoby, které trpí chudobou a útiskem, což jsou
zla, jichž nebyl ušetřen ani sám Kristus, mohou štědře přijímat
vykupitelskou milost Boží a být započteny mezi chudé, jež Kristus
nazývá blaženými (srov. Mt 5, 3).
(2010) 74. Vykoupení má také kosmický rozměr, protož
Bohu se zalíbilo v Kristu usmířit „všechno, co jest, jak na zemi,
tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži“ (Kol
1, 20). Pavel může hovořit o celém stvoření, které „sténá a pracuje
k porodu“ a o nás o všech, kteří „sténáme, očekávajíce přijetí za
syny, totiž vykoupení svého těla“ (srov. Řím 8, 21–23). Kniha Zjevení jde stejným směrem jako Izaiáš, když hovoří o novém nebi
a nové zemi jako o konečném důsledku vykoupení (srov. Zj 21, 1;
srov. Iz 65, 17; 66, 22). Církev v liturgii Velkého pátku zpívá o nebesích a mořích, která jsou očištěna Kristovou krví.101
IV.C.10. Eschatologické perspektivy
(2011) 75. Přijetí vykoupení je v přítomném životě částečné
a neúplné. My máme prvotiny Ducha, ale ještě sténáme spolu s celým stvořením, „očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého
těla. Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už
naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li
v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme“ (Řím 8, 23–25).
(2012) 76. I když věřící křesťané přijímají odpuštění hříchů
a dostávají milost proto, aby hřích v nich už nepanoval (srov.
Řím 5, 21; 8, 2), jejich hříšné sklony nejsou kompletně poraženy.
Známky hříchu včetně utrpení a smrti zůstanou až do konce časů.
Ti, kdo připodobňují svůj život Kristu ve víře, mají jistotu, že po
100

JAN PAVEL II., Reconciliatio et paenitentia, apoštolská adhortace ze dne 2. 12.
1984, čl. 16, český překlad – Praha 1996, s. 37.
101
„terra, pontus, astra, mundus, quo lavantur flumine.“ – Pange lingua.
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své smrti obdrží definitivní účast na vítězství vzkříšeného Spasitele.
(2013) 77. Křesťané musejí ustavičně bojovat se zlem a s utrpením, které jsou přítomny ve světě a ve společnosti v mnoha podobách, podporováním spravedlnosti, pokoje a lásky, a to v úsilí
zajistit štěstí a blahobyt pro všechny.
(2014) 78. Vykoupení dospěje ke svému naplnění jedině tehdy, až vzkříšený Kristus znovu přijde, aby definitivně ustavil Boží
království. Tehdy předloží Otci plody svého předlouhého zápasu.
Ti, kdo budou blažení v nebi, budou s ním sdílet slávu nového
stvoření. Boží přítomnost pronikne celou skutečností stvoření.
Všichni tvorové budou zářit jasem Věčného, takže „Bůh bude
všecko ve všem“ (1 Kor 15, 28).
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