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K české edici dokumentů MTK
věnovaných eklesiologii a svátostem
vydaných do roku 1995
Tímto třetím svazkem pokračujeme v kompletování překladu všech dokumentů MTK. V loňském roce vyšly svazky: MTK,
Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010;
MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995, Karmelitánské nakladatelství,
Kostelní Vydří 2010. Následovat by měl ještě čtvrtý svazek, v němž se zaměříme na dokumenty, které se tematicky týkají metody
v teologii, a také statuta MTK.
Podobně jako v předchozích úvodech do zmíněných svazků nyní připomeneme chronologicky pozdější dokumenty, které
musí zájemce o problematiku eklesiologie v souvislosti s MTK
vzít v potaz: MTK, Paměť a smíření: církev a viny minulosti,
dokument z roku 2000, český překlad: Katolický týdeník s.r.o.,
Praha 2000; MTK, Diakonát, vývoj a perspektivy, dokument z roku 2004, český překlad: Karmelitánské nakladatelství, Kostelní
Vydří 2008.
V tomto svazku uveřejňujeme české překlady starších dokumentů týkajících se eklesiologie a sakramentologie, které MTK
vydala od svého vzniku do roku 1995. Pořadí dokumentů v této
edici je uspořádáno podle doby jejich vzniku od nejstaršího k nejmladšímu. Jelikož při tomto dodatečném vydávání textů jsme
upřednostnili tematický aspekt, zdálo se být nanejvýš vhodné začlenit na závěr tohoto svazku jako dodatek ještě jeden prozatím do
naší mateřštiny nepřeložený dokument, tentokrát z dílny PAPEŽSKÉ
BIBLICKÉ KOMISE, Jednota a rozličnost v církvi z roku 1988.
Znalost všech těchto textů je velmi důležitá především z toho
důvodu, že v prvních desetiletích po skončení II. vatikánského
koncilu bylo bádání v oblasti eklesiologie velmi plodné a v mnoha ohledech rovněž bouřlivé. Tyto dokumenty představují tudíž
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jednak velmi cenný a poučný pohled do nedávné historie těchto
oblastí dogmatické či systematické teologie, jednak obsahují řadu
velmi cenných inspirací, které rozhodně 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 příslušné 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.
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 příslušným 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 v úvodu k dokumentu také přehled kapitol, oddílů a pododdílů daného textu.
Dlužno podotknout, že některé dokumenty jsou provázeny
dalšími texty schválenými MTK, které však nebyly zařazeny do
EV. V takovýchto případech jsme využili edici: COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969–2004, Bologna 2006.
V takovýchto případech pak uvádíme v textu číslo příslušné stránky z uvedené italské edice. Základní znění dokumentů není pouze
v italštině, případně latině, ale někdy byly redigovány v němčině
případně francouzštině. V takovýchto případech jsme upřednostnili původní znění v živém jazyce a k italské verzi jsme pouze
přihlíželi.
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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
kolegům P. Černuškovi a P. Chalupovi za pomoc s jazykovou korekturou textu. Nemalou pomocí bylo také to, že kolega P. Červinka ochotně obstaral technické záležitosti s přípravou textu k tisku
a také poslední korekturu.
Praha – Olomouc
září 2010 – březen 2011
C. V. Pospíšil
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K českému vydání dokumentu MTK
O katolickém kněžství
V první řadě je třeba si uvědomit, že tento velmi krátký dokument vznikl v letech, která následovala těsně po II. vatikánském
koncilu. Jednalo se o teologicky bouřlivou epochu, která vyžadovala, aby se připomínaly základní prvky katolické nauky. V tomto
duchu je sepsán také prezentovaný dokument MTK, který bylo
možno označit i jako proklamaci. Pomineme-li text z roku 1969,
který se zabývá cíli MTK, pak se v jedná v zásadě o její chronologicky první dokument.
Kněžství nové smlouvy je zásadně Kristovým kněžstvím
a služba biskupů a presbyterů zpřítomňuje Kristovu spásonosnou
oběť. Středem křesťanského života je eucharistie, kterou není
možno slavit bez hierarchického kněžství. Určitě není bez zajímavosti, že mezi kněžskými službami není zmiňován diakonát.
Tématu diakonátu se věnuje chronologicky pozdější dokument
MTK o diakonátu.1 Kromě toho je vhodné upozornit také na další
dokument MTK, v němž nalezneme text věnovaný kněžství jak
hierarchickému, tak všeobecnému.2
Na konci dokumentu se setkáváme s tím, že diecéze je definována jako místní církev. V pozdějších letech byla terminologická
neujasněnost, jíž se v dané věci vyznačují i koncilní dokumenty,
upřesněna následovně: partikulární církev je diecéze a jí na roveň
postavené části Božího lidu, zatímco místní církev je definována
na základě jazykových, historických a sociálně kulturních daností.
Konkrétně řečeno: v České republice existuje celá řada partikulárních církví, nicméně jenom jedna církev místní.3

Srov. MTK, Diakonát, vývoj a perspektivy, Krystal OP, Praha 2008.
Srov. MTK, Vybraná témata z eklesiologie, 7. – Český překlad je uveden
v tomto svazku níže.
3
Srov. MTK, Vybraná témata z eklesiologie, 5.
1
2
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Překlad textu je pořízen z italského znění v publikaci: COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969–2004, Bologna 2006, s. 42–43.
Vzhledem ke krátkosti dokumentu se nezdá být vhodné prezentovat jeho celkovou strukturu.
C. V. Pospíšil
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O katolickém kněžství4
(1970)
1) Každá hierarchická služba v církvi se váže na ustanovení
apoštolů. Tato služba chtěná Kristem je pro církev esenciální záležitostí. Jejím prostřednictvím se spásonosný úkon Páně stává svátostně a historicky přítomným pro všechny generace křesťanů.
2) V nové smlouvě neexistuje jiné kněžství mimo kněžství
Kristova. Toto kněžství představuje naplnění a překonání všech
dávných druhů kněžství. V církvi jsou všichni věřící povoláni
k tomu, aby na něm měli účast. Hierarchická služba je nezbytná
pro utváření Kristova těla, v němž se toto povolání naplňuje.
3) Jedině Kristus uskutečnil dokonalou oběť, když se sám
obětoval při naplňování Otcovy vůle.
Služba biskupa a presbytera je tedy kněžskou v tom smyslu,
že zpřítomňuje Kristovu službu při účinném hlásání evangelijní
zvěsti, při shromažďování a vedení křesťanské komunity, při
odpouštění hříchů a při slavení eucharistie, kde se specifickým
způsobem zpřítomňuje jediná Kristova oběť.
4) Křesťan povolaný ke kněžské službě tudíž prostřednictvím
svěcení nepřijímá nějakou pouze vnější funkci, nýbrž dostává se
mu zásadní účasti na Kristově kněžství, v jejíž moc pak reprezentuje Krista jak ve vedení komunity, tak tváří v tvář vůči ní. Tato
služba je tedy specifickým způsobem prožívání křesťanské služby
v rámci církve. Zmíněná specifičnost se projevuje nejzřetelněji ve
nejvlastnější úloze hierarchického kněžství, jíž je předsednictví
při slavení eucharistie. Zmíněné předsedání je nezbytné pro plnou
realitu křesťanského kultu.
Zvěstování slova a pastýřský úřad jsou zaměřeny k eucharistii, která posvěcuje celou křesťanskou existenci ve světě.
Text těchto tezí MTK schválila „specifickým způsobem“. Rozsáhlejší text
MTK schválila jako „pracovní dokument“ a je dostupný v publikaci: COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Il Sacerdozio Ministeriale: ricerca storica
e riflessione teologica, Ed. Dehoniane, Bologna 1972.
4
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5) Ačkoli je třeba uznat určitou dobu zrání církevních struktur, nelze čistě charismatickou povahu pavlovských církví stavět
do protikladu k ministeriální struktuře jiných církví.
V prvotní církvi neexistoval takovýto protiklad, nýbrž je zde
patrná komplementarita mezi svobodou Ducha, který uděluje své
dary, a existencí určité ministeriální struktury.
6) Služba nové smlouvy má kolegiální rozměr podle modalit analogického uspořádání, ať už se jedná o biskupy ve spojení
s papežem univerzální církve, nebo o kněze ve spojení s biskupem
v místní církvi.
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K dokumentu MTK
Apoštolskost církve a apoštolská posloupnost
z roku 1974
Předesíláme, že překlad dokumentu je pořízen na základě
jeho znění v EV 5. Příslušná marginální čísla odstavců z této
edice jsou uvedena v závorce u příslušných pasáží českého znění.
Usnadňuje se tak vyhledávání v textu a také možnost nalezení příslušného textu v originálním znění.
Dokument si klade za cíl předložit katolickou nauku o apoštolskosti církve a o apoštolské posloupnosti, protože ekumenický
dialog je plodný, pokud si katolíci, kteří se na něm podílejí, uchovají svou katolickou identitu (č. 434). Výchozím bodem je Písmo
svaté, ovšem čtené ve světle tradice, neboť je to právě tradice,
která odhaluje inspirovaný a normativní ráz Písma (č. 439). Celý
úvod má vyloženě metodologickou povahu a jasně stojí na principu, že porozumění určitému textu nutně vyžaduje brát v potaz
jeho další působnost v dějinách, tedy tradici, protože čistě historická a gramatická analýza psaného textu nemá možnost doložit,
že existuje nějaký jediný správný historický způsob aplikace toho,
co v textu stojí (č. 441). Pouhá fixace na text Nového zákona
znamená odtrhování daných výpovědí od života církve a nerespektování dynamické korelace mezi Novým zákonem a církví
samotnou. Dále je třeba vzít v potaz skutečnost, že Nový zákon je
celek, v jehož rámci nelze oddělovat to, co je přímo od apoštolů,
od spisů, které sepsali až jejich žáci. Pro církev je tedy normativní
nejenom bezprostředně to, co pochází od apoštolů, ale i novozákonní knihy pocházející z následující generace.
V první kapitole se vychází ze skutečnosti všeobecného
či křestního kněžství, které má rozměr morální, eschatologický
a kultický. Posledně zmíněný rozměr však předpokládá především společné slavení eucharistie (č. 449). To však implikuje
službu předsedání eucharistii, kterou ustanovil sám Kristus, a to
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zejména ve vyvolení Dvanácti. Aby tato služba trvala, musí se
předávat. Apoštolskost církve tedy nestojí pouze na vyznávání
apoštolské víry, nýbrž také na posloupnosti předávní zmíněné
služby (č. 450).
Druhá kapitola hovoří o původu apoštolského základu církve, který má jednak historickou, jednak duchovní povahu. Historicky se jedná o ustanovení Dvanácti, o jejich další formaci ze
strany Krista i o jejich potvrzení po Velikonocích, protože oni byli
oficiálními svědky Kristova vzkříšení. Povědomí o této esenciální
struktuře se projevuje v tom, že po Jidášově odpadu apoštolové
ihned ustanovili jednoho z učedníků na jeho místo, i v tom, že Pavel si byl jasně vědom nutnosti být v jednotě s Dvanácti (č. 451).
Duchovní povaha apoštolského základu církve pak tkví v tom, že
to byli především apoštolové, kdo od počátku předsedali eucharistii, k čemuž jim dávala oprávnění především jejich osobní účast
na poslední večeři.
Ve třetí kapitole se probírá apoštolská posloupnost v dějinách. Již novozákonní spisy pocházející z poapoštolské doby
ukazují, že církevní společenství rozpoznalo apoštolskou službu
jako něco, co patří k esenciální struktuře společenství. Sám život
si tedy vynutil pokračování této služby ve formě episkopátu, který se v průběhu první poloviny druhého století prosadil ve všech
jednotlivých partikulárních církvích. Ustanovení těchto pokračovatelů v díle apoštolů samotnými apoštoly a jejich nástupci je
viditelným a institucionalizovaným projevem pokračování v apoštolskosti církve. Zmiňuje se také příslib vzkříšeného Krista, že
zůstane s Jedenácti (srov. Mt 28, 18–20), což se vztahuje také na
nástupce apoštolů (č. 455). Připomíná se, že již v listech svatého
Ignáce z Antiochie je patrná primární role přisuzovaná biskupovi.
Dovolím si však podotknout, že v případě listu adresovaného Římanům to tak úplně jasné není. Vedou se rovněž diskuse,
zda tyto listy opravdu pocházejí z počátku druhého století, neboť
zejména evangelickým teologům se zdá nepravděpodobné, že episkopát by se v antické církvi prosadil tak rychle. Ke změně datace
však zatím nejsou žádné hmatatelné doklady.
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Klement a Irenej jasně tematizují apoštolskou posloupnost,
při jejímž předávání se projevuje jako klíčový obřad vkládání
rukou (č. 457).
Duchovnímu rozměru apoštolskosti církve je věnována 4.
kapitola. Samo vkládání rukou a předání pravomoci je zaměřeno
právě k duchovnímu rozměru apoštolskosti církve jako celku.
V č. 462 se říká:
„Pravidlo víry je tedy určitým typem křestní katecheze, v níž se
vyjadřuje trinitární obsah, a to jakožto jednota formy a obsahu představuje trvalou veřej apoštolskosti a katolicity církve. Pravidlo víry realizuje
apoštolskost tak, že váže zvěstovatele víry na kristovsko-pneumatologický
princip. Tito zvěstovatelé nehovoří ve svém vlastním jménu, nýbrž jsou
svědky toho, čemu naslouchali (srov. Jan 7, 18; 16, 13nn.; atd.).“

Apoštolská víra má tedy nejen trinitární obsah, ale také trinitární formu týkající se jejího přijetí a vyznávání, protože jedině
díky Duchu můžeme Ježíše rozpoznat jako Pána a skrze něho pak
poznávat Otce. Tato víra je pokřtěnému vlastní, protože v něm působí Duch. Zároveň ale věřené tajemství jednotlivce překračuje,
je tedy vzhledem k němu transcendentní, proto také nutně potřebuje komunitu a apoštolskou službu. Ordinovaná služba mu právě
toto má připomínat a objasňovat. Proto se také apoštolská služba
výrazně liší od nauky doktorů a nemá nic společného s nějakým
mocenským diktátem (č. 463). Zároveň se ale připomíná, že i pastýři se musí nechávat poučovat od komunity. Pokud chceme být
přijímáni, musíme druhé nejprve sami přijímat. Kristus nejprve
dokonale přijal naše lidství, a teprve na tomto základě vyslovil
nárok na to, že by měl být se svou zvěstí přijat.
Apoštolskost se tedy týká všech základních rozměrů života
církve:
„V církvi se nic nevymyká apoštolskému zprostředkování, ani pastýři, ani stádce, ani principy víry, ani přikázání křesťanského života. Ordinovaná služba vykazuje dokonce dvojí vazbu na toto zprostředkování, neboť
i ona sama je na jedné straně podřízena pravidlu křesťanských prvopočátků a na druhé straně – jak to vyjadřuje sv. Augustin – má závazek nechat se
instruovat komunitou věřících, jež má za povinnost učit.“ (č. 464).
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V č. 465 se z toho vyvozuje, že žádný hlasatel evangelia
nemá právo připravovat projekt zvěstování evangelia na základě vlastních osobních hypotéz, což je dáno právě apoštolskostí
projektu, do něhož ordinací vstoupil. Navíc právo vyslat někoho
jako hlasatele evangelia nemá žádná komunita sama o sobě, což
je spjato s transcendencí zvěstované víry vzhledem k jednotlivci
i jednotlivé komunitě. Toto poslání se musí odvozovat od Krista
a od apoštolů, musí tedy existovat apoštolská posloupnost.
Pátá kapitola se zabývá přímo apoštolskou posloupností
a problematikou jejího předávání v dějinách. Velmi důležité je to,
že apoštolská posloupnost se týká celé církve, ale nevychází z ní,
nýbrž z Krista samotného, jehož má tato služba svátostně zpřítomňovat (č. 472). Církev tedy nemůže rozhodnout o tom, zda tuto
esenciální strukturu chce, nebo ne.
Poslední, šestá kapitola pojednává o hodnocení služeb
v nekatolických církvích. V č. 474 se konstatuje, že pravoslavná
církev a církve nesjednocené s Petrovým stolcem, které si uchovaly apoštolskou posloupnost, nikdy nebyly úplně odtrženy od
katolické církve. Na tomto základě společné apoštolskosti a jejího
svátostného výrazu v apoštolské posloupnosti je možné obnovení
plného společenství mezi nimi a katolickou církví.
V č. 475 se hovoří o dialogu s anglikánskou církví, která si
uchovala vkládání rukou. Nekonstatuje se, stejně jako v předchozím případě, odtržení od katolické církve. Neříká se ale také, že
plné sjednocení je jednoduše možné.
Na tomto místě je třeba připomenout to, co tvrdí J. Ratzinger ve svém Doktrinálním komentáři k Ad tuendam fidem, když
jako definitivní nauku hodnotí prohlášení Lva XIII. o neplatnosti
anglikánských svěcení.1 Zároveň je ale nutné podotknout, že
anglikánští biskupové v některých případech přijímali svěcení
od starokatolických biskupů, u nichž je apoštolská posloupnost
nezpochybnitelná, takže celý případ je opravdu velmi komplikoSrov. EV 17, č. 1152. Český překlad: C. V. POSPÍŠIL, Hermeneutika mystéria,
Praha – Kostelní Vydří 2010, 2. vydání, s. 209.
1
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vaný. Po rozhodnutí světit v anglikánském společenství také ženy
se notně vzdálila možnost sjednocení s katolickou církví.
U církevních společenství vzešlých z reformace je situace
ještě složitější, protože na základě popření principu tradice a ve
jménu pravidla „sola Scriptura“ se u nich projevilo odlišné pojetí církve a vymizelo svátostné kněžství (č. 476). Na rozdíl od
předešlých případů se nyní výslovně hovoří o odtržení od katolické církve. Zároveň se konstatuje v souladu s LG, čl. 8, že i zde
nacházíme řadu prvků apoštolskosti, nicméně není zde apoštolská
posloupnost. Jednota církve nemůže být obnovena jinak nežli
svátostně (č. 478), a proto by toto sjednocení muselo implikovat
proměnu postoje zmíněných církví k problematice svátostného
pokračování apoštolské služby.
Nyní předložíme strukturu dokumentu, kterou sama MTK
neuvádí:
Apoštolskost církve a apoštolská posloupnost
Předmluva
I. Apoštolskost církve a společné kněžství
II. Původ apoštolského základu církve
III. Apoštolové a apoštolská posloupnost v dějinách
IV. Duchovní aspekt apoštolské posloupnosti
V. Apoštolská posloupnost a její předávání
VI. Poznámky k hodnocení nekatolických služeb
C. V. Pospíšil
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Apoštolskost církve a apoštolská posloupnost2
(Cette étude)
(1974)3
Předmluva
(434) Tato studie si klade za cíl vyjasnit pojem apoštolské
posloupnosti, a to na jedné straně proto, že představení katolické
nauky v dané věci se jeví velmi užitečné pro život katolické církve, na druhé straně proto, že to odpovídá požadavkům ekumenického dialogu. Ekumenický dialog se totiž rozběhl téměř všude ve
světě a je plodně otevřen budoucnosti, pokud katolíci, kteří se ho
účastní, zůstávají věrni své katolické totožnosti. Přejeme si proto
předložit nauku katolické církve ohledně apoštolské posloupnosti,
abychom tímto způsobem utvrdili naše bratry ve víře a abychom
přispěli k rozvíjení a zrání ekumenického dialogu.

Tato deklarace MTK je zásadní pro ekumenismus. Text vypracovaný speciální
skupinou v rámci MTK se skromně prezentuje jako „pracovní dokument“
(working paper), ovšem skutečnost, že je publikován s autorizací Svatého stolce
znamená přinejmenším to, že v něm není nic, co by bylo v rozporu s katolickou
vírou. Ve velmi pečlivé syntéze se pojednává o nejdiskutovanějších bodech dané
tématiky: sepětí mezi Písmem svatým, tradicí a magisteriem; význam výrazu
„apoštolská posloupnost“ (nezaměňovat s „apoštolskostí nauky“); biblické
základy „apoštolské služby“; ordinace jako jediný způsob uznávaný katolickou
naukou pro předávání „apoštolské posloupnosti“; požadavky a obtíže spjaté
s uznáváním „služeb“ ze strany nekatolických komunit; řada dalších otázek,
které jsou s danými body spjaty.
Je třeba podotknout, že ne všichni členové MTK souhlasili se všemi jednotlivými
tvrzeními tohoto textu. V důsledku toho mnohé záležitosti zůstávají otevřené.
Obzvláštní důraz je položen na přijatou metodu, neboť: „pokud by se dospělo
k souladu ve věci metodologických principů, pak by byla překonána valná většina obtíží mezi konfesemi.“
3
Poznámka překladatele: COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti
1969–2004, Bologna 2006, s. 48 uvádí jako datum vzniku rok 1973, jedná se
o schválení dokumentu MTK, zatímco edice v EV 5, s. 266 uvádí datum 17.
dubna 1974, což je datum zveřejnění.
2
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(435) Nyní předložíme výčet určitých těžkostí, s nimž se
častěji potýkáme:
– Co lze vyvozovat ze svědectví Nového zákona, když k němu přistupujeme vědecky? Jak dokládat souvislost mezi Novým
zákonem a tradicí církve?
– Jakou roli hraje v apoštolské posloupnosti vkládání rukou?
– Nesetkáváme se snad v určitých kruzích s tendencí redukovat buď apoštolskou posloupnost na apoštolskost společnou celé
církvi, anebo zase apoštolskost církve na apoštolskou posloupnost?
– Jak hodnotit služby jiných církví a křesťanských komunit
z hlediska jejích poměru k apoštolské posloupnosti?
(436) V pozadí všech těchto otázek se nachází problematika
poměru mezi Písmem svatým, tradicí a slavnostními prohlášeními
církve.
(437) Celá naše reflexe je nesena vizí církve, která ve své
úplnosti z Otcovy vůle vyvěrá z Kristova velikonočního tajemství,
která je oživována Duchem svatým a která je organicky strukturována. Naším záměrem je situovat vlastní a esenciální roli apoštolské posloupnosti do celé církve, která vyznává apoštolskou víru
a vydává svědectví svému Pánu.
(438) Naším východiskem je Písmo svaté, které má pro nás
dvojí hodnotu jednak jako historický dokument, jednak jako inspirovaný text. Jakožto historický doklad Nový zákon vypravuje
zásadní skutečnosti poslání Ježíšova i poslání církve prvního
století. Jakožto inspirovaný text Písmo svaté dosvědčuje tyto základní skutečnosti, vykládá je a vyjevuje jejich pravý vnitřní význam a jejich dynamickou propojenost. Jakožto vyjádření Božího
myšlení prostřednictvím lidského slova má Písmo svaté direktivní
hodnotu pro myšlení Kristovy církve v každé době.
(439) Četba Písma svatého, která mu přiznává jakožto inspirované knize normativní ráz pro církev všech dob, musí být nezbytně četbou konanou v rámci církevní tradice, která uznala Písmo svaté jako inspirované a normativní. Toto uznání normativního
rázu Písma svatého ve svých základech implikuje uznání tradice,
v jejímž rámci Písmo svaté zrálo, bylo nahlíženo a přijímáno ja18

kožto inspirované. Normativní ráz a vztah Písma k tradici se tudíž
vzájemně podmiňují. Z toho vyplývá, že každé pojímání Písma
svatého teologického typu je zároveň nahlížením eklesiálním.
(440) Celek tohoto dokumentu má tedy následující výchozí
metodologický bod: Jakýkoli pokus o rekonstrukci, který by chtěl
izolovat jednotlivé fáze vzniku novozákonních spisů a oddělovat
je od jejich živoucího přijetí ze strany církve, je v rozporu sám se
sebou.
(441) Tato teologická metoda, která vidí v Písmu svatém nedělitelný celek vázaný na život a myšlení komunity, v níž je Písmo
svaté poznáváno a uznáváno jakožto takové, rozhodně s sebou nenese negování hlediska dějin prostřednictvím určitého církevního
a priori, které by nás zbavovalo povinnosti číst Písmo svaté podle
pravidel historické metody. Metoda, která je zde aplikována, dovoluje ukázat na meze čirého historismu. Tato metoda si je jasně
vědoma toho, že čistě historická analýza nějaké knihy, která je
pojímána odtrženě od dějin svého vlivu, nemůže s jistotou doložit,
že konkrétní putování víry v dějinách je jediné možné. Tyto limity
historické prokazatelnosti, o nichž nelze pochybovat, však nelikvidují hodnotu a závažnost, které historickému poznání příslušejí.
Přesně naopak, skutečnost přijetí Písma svatého jako takového,
které má pro prvotní církev konstitutivní hodnotu, musí být stále
znovu promýšleno ve svém pravém významu, což znamená, že je
třeba znovu promýšlet poměr mezi částmi Písma v jejich rozdílnosti i jednotě daného celku. Řečené rovněž implikuje, že Písmo
svaté samo nelze rozdělit na vedle sebe položené kusy, z nichž
každý by se nacházel v základech projektu života zaměřeného
na Ježíše z Nazareta, nýbrž že Písmo je třeba vnímat jako výraz
historického procesu, jenž vyjevuje jednotu a katolicitu církve.
V průběhu tohoto procesu, jenž sestává ze tří etap: doba před
velikonocemi, apoštolská doba, poapoštolská doba,4 si každá fáze
uchovává svoji vlastní závažnost. Je významné, že viri apostolici,
Osobní přítomnost apoštolů charakterizuje apoštolskou dobu, již nelze přesně
chronologicky vymezit, neboť apoštolé odešli z tohoto světa v různých místních
církvích a v různých letech. Poapoštolská doba je chápána jako údobí po smrti
apoštolů až po vznik kanonických spisů, které se často prezentují pod jmény a autoritou apoštolů z důvodu kontinuity jejich poselství, jež tyto spisy aktualizují.
4
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o nichž hovoří Dei verbum (čl. 18), mohli vytvořit určitou část novozákonních spisů. Právě v tom se zřetelně projevuje způsob, jímž
komunita Ježíše Krista řešila problém, jak zůstat apoštolskou,
i když se stala poapoštolskou. V důsledku toho existuje specifický
normativní charakter poapoštolské části Nového zákona pro církev po apoštolech, která je bezesporu vybudována na apoštolech,
kteří zase mají jako základ Ježíše Krista.
(442) V poapoštolských spisech samo Písmo svaté vydává
svědectví o tradici a začíná se již projevovat magisterium, které
se odvolává na učení apoštolů (srov. Sk 2, 42; 2 Petr 1, 20). Toto
magisterium se plně rozvine ve druhém století, když se pojem
apoštolské posloupnosti stane zcela výslovnou záležitostí.
(443) Písmo svaté a tradice společně, meditované a autenticky interpretované magisteriem, nám věrně předávají učení Ježíše
Krista, našeho Boha a Spasitele, a regulují nauku, již má za úkol
církev hlásat všem národům a vštěpovat každému pokolení až do
konce věků.
(444) V této ve vlastním slova smyslu teologické perspektivě – v souladu s naukou II. vatikánského koncilu – jsme redigovali následující výpovědi o apoštolské posloupnosti a o hodnocení
služeb, které se nacházejí v církvích a komunitách, jež ještě nejsou
v plném společenství s katolickou církví.
I. Apoštolskost církve a společné kněžství
(445) 1. Ve vyznáních víry nacházíme tvrzení, že církev
je apoštolská. To znamená nejenom to, že církev pokračuje ve
vyznávání apoštolské víry, ale také to, že je rozhodnuta žít podle normy prvotní církve, která se zrodila z prvních Kristových
svědků pod vedením Ducha svatého, jejž jí Pán daroval po svém
vzkříšení. Epištoly a Skutky apoštolů nám ukazují účinnou přítomnost Ducha v celé církvi nejen vzhledem k jejímu rozšíření,
ale také a ještě více vzhledem k proměně srdcí. Duch svatý uvádí
lidská srdce do souladu s vnitřním smýšlením samotného Krista.
Mučedník Štěpán opakuje slova odpuštění, která vyřkl umírající
Pán; Petr a Jan podstoupí bičování a radují se z toho, že byli hodni
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trpět pro něho; Pavel nese na svém těle znamení Kristova utrpení
(srov. Gal 6, 17) a přeje si, aby měl účast na Kristově smrti (srov.
Flp 3, 10), nechce znát nic jiného nežli Ukřižovaného (srov. 1 Kor
1, 23; 2, 2) a vnímá svou existenci jako přičlenění k výkupné oběti
kříže (srov. Flp 2, 17; Kol 1, 24).
(446) 2. Toto ztotožnění se s Kristovým smýšlením a především s jeho obětní smrtí za svět představuje poslední význam
každého života, který chce být křesťanský, duchovní, apoštolský.
(447) Z uvedeného důvodu prvotní církev přizpůsobuje
kněžskou terminologii Starého zákona Kristu, velikonočnímu Beránkovi nové smlouvy (srov. 1 Kor 5, 7), a v závislosti na něm také
křesťanům, jejichž život se vyznačuje vztahem k velikonočnímu
tajemství. Křesťané, obrácení prostřednictvím hlásání evangelia,
jsou přesvědčeni, že prožívají svaté a královské kněžství, jež je
na ně duchovně přeneseno z lidu staré smlouvy (srov. 1 Petr 2,
5.9; srov. Ex 19, 6; Iz 61, 6). Toto přenesení svatého a královského kněžství je umožněno prostřednictvím obětního sebedarování
toho, který v sobě rekapituluje všechny minulé oběti a jenž otvírá
cestu k bezvýhradné a eschatologické oběti církve.5
(448) Křesťané jakožto živé kameny nové stavby, jíž je církev, opravdu uctívají Boha v novosti Ducha. Je to úcta osobní, což
znamená předkládání vlastního života „jako živé, svaté a Bohu
milé oběti“ (srov. Řím 12, 1n.; 1 Petr 2, 5), a zároveň úcta komunitní, pročež všichni společně představují onu „duchovní stavbu,“
„svaté a královské kněžstvo“ (srov. 1 Petr 2, 9), jejichž účelem je
přinášet „duchovní oběti milé Bohu prostřednictvím Ježíše Krista“
(srov. 1 Petr 2, 5b).6
(449) Toto kněžství má zároveň rozměr morální – musí být
vykonáváno každodenně a v každém úkonu všedního života –
a rozměr eschatologický, protože Kristus z nás učinil „královské
kněžstvo pro svého Boha Otce“ (srov. Zj 1, 6; 5, 10; 20, 6) pro
eschatologickou budoucnost, a rozměr ve vlastním slova smyslu
Srov. SV. AUGUSTIN, De civitate Dei, X, c. 6.
Poznámka překladatele: Jak edice v EV 5, tak v COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969–2004, s. 54 na tomto místě uvádějí 1 Petr 2, 8.
Konfrontace s biblickým textem však odhaluje omyl v odkazu, a proto tento údaj
opravujeme.
5
6
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kultický, neboť eucharistii, z níž křesťané žijí, sv. Pavel přirovnává jednak ke starozákonním obětem, jednak ji prezentuje jako
protiklad k obětem přinášeným pohany (srov. 1 Kor 10, 16–21).
(450) 3. Nuže tedy kvůli ustavení, oživování a uchovávání
tohoto kněžství křesťanů Kristus ustanovil určitou službu. Prostřednictvím znamení a zaměření této služby Kristus komunikuje
svému lidu v průběhu dějin plody svého života, své smrti a svého
vzkříšení. První základy této služby byly položeny již při povolání Dvanácti, kteří zároveň představují nový Izrael v jeho úplnosti
a kteří po Velikonocích budou privilegovanými svědky poslanými
zvěstovat evangelium o spáse, vůdci nového lidu, „spolupracovníky Boha“ při výstavbě chrámu (srov. 1 Kor 3, 9). Role této služby
je pro každou generaci křesťanů zcela zásadní. Tato služba se tudíž musí předávat počínaje od apoštolů prostřednictvím nepřerušené posloupnosti. Jestliže lze tvrdit, že celá církev je ustavena na
základě apoštolů (srov. Ef 2, 20; Zj 21, 14), pak je třeba zároveň
jednoznačně zastávat to, že zmíněná apoštolskost společná celé
církvi se váže na apoštolskou posloupnost v dané službě, což je
určitá nezadatelná církevní struktura zaměřená na ke službě všem
věřícím.
II. Původ apoštolského základu církve
(451) Vlastní charakter apoštolského základu je současně
historický i duchovní.
Tento základ je historický natolik, nakolik je ustaven Kristem
v průběhu jeho pozemského života. Jedná se o povolání Dvanácti
již na počátku Ježíšova veřejného působení, o jejich formaci k tomu, aby byli představiteli nového Izraele a aby byli vždy těsně
spjati s Ježíšovým velikonočním putováním, které vrcholí v kříži
a ve vzkříšení (srov. Mk 1, 17 a 3, 14; Lk 22, 28; Jan 15, 16).
Vzkříšení neruší, ale naopak potvrzuje předvelikonoční apoštolskou strukturu. Kristus ustavuje Dvanáct jakožto zvláštní svědky
svého vzkříšení, a to podle pořádku, který on sám stanovil před
svou smrtí. Nejstarší vyznání víry ve Vzkříšeného hovoří o Petrovi a Dvanácti jako o privilegovaných svědcích vzkříšení (srov.
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1 Kor 15, 5). Ti, které k sobě Ježíš přidružil od počátku své služby
až po Velikonoce, mohou veřejně dosvědčovat, že je to opravdu
Ježíš sám, kdo vstal z mrtvých (srov. Jan 15, 27). Po Jidášově odpadu a ještě před Letnicemi první starostí Jedenácti bylo to, aby
předali účast na své apoštolské službě jednomu z učedníků, kteří
doprovázeli Ježíše po jeho křtu, aby byl spolu s nimi svědkem
Ježíšova vzkříšení (srov. Sk 1, 17.22n.). Sám Pavel, ktrého Vzkříšený povolal k apoštolátu, a tak ho včlenil do základu církve, si
uvědomuje, že musí být ve společenství s Dvanácti.
(452) Tento základ není pouze historický, ale rovněž duchovní. Kristova Pascha, která se anticipovala při poslední večeři,
představuje ustavení lidu nové smlouvy, a tudíž zahrnuje celé
lidské dějiny. Poslání evangelizovat, řídit, smiřovat a posvěcovat,
které bylo svěřeno prvním svědkům, nemůže být časově omezené
pouze na dobu jejich života. Pokud se jedná o eucharistii, tradice, jejíž základní linie se ukazují již od prvního století (srov. Lk
a Jan), dokládá, že prostřednictvím účasti na poslední večeři byla
apoštolům udělena moc předsedat slavení eucharistie. Duchovní
původ této tradice se projevuje v Kristově modlitbě, inspirované
Duchem svatým, v níž Ježíš rozpoznává podobně jako v rozhodujících momentech svého života Otcovu vůli (srov. Lk 6, 12n.).
Duchovní účast apoštolů na Kristově službě se stává kompletní
v plném obdarování Duchem svatým, k němuž dochází po Velikonocích (srov. Jan 20, 22 a Lk 24, 44–49). Duch jim připomíná
všechno, co Ježíš řekl (srov. Jan 14, 26) a uvádí je do hlubšího
porozumění jeho tajemství (srov. Jan 16, 13–15). Kérygma tudíž
nesmí být oddělováno ani odtrhováno od víry, k níž přilnulo Dvanáct a Pavel při svém obrácení k Pánu Ježíši, ani od svědectví,
které o tom vydávali celým svým životem.
III. Apoštolové a apoštolská posloupnost v dějinách
(453) Spisy z novozákonní doby dokládají rozdílnost v organizování komunit na počátku církve, když ještě byli apoštolové
naživu, ale rovněž určitou tendenci služby učení a vedení k tomu,
aby se v následujícím údobí prosadila a upevnila.
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(454) Mužové, kteří vedli komunity, když byli apoštolové
ještě naživu nebo po jejich smrti, jsou v novozákonních textech
nazýváni různými výrazy: presbyteroi – episkopoi, a jsou popisováni jako poimenes, hégúmenoi, proistamenoi, kybernéseis. To,
co charakterizuje presbyteroi – episkopoi ve vztahu ke zbytku
církve, spočívá v jejich apoštolské službě učení a vedení. Ať už
byli vybráni jakýmkoli způsobem, tedy z autority apoštolů nebo
v závislosti na nich nebo od Pavla, mají tak účast na autoritě apoštolů, které ustanovil Kristus a kteří si provždy uchovávají svou
jedinečnou charakteristiku.
(455) V průběhu času se tato služba postupně rozvíjela v důsledku vnitřních nutných potřeb. Tento proces byl podpořen také
vnějšími činiteli, jako byla zejména obrana proti bludům a nedostatek jednoty v komunitách. Ovšem jakmile se komunity nemohly těšit z přítomnosti apoštolů a navzdory tomu se chtěly dále
odvolávat na jejich autoritu, bylo nezbytné udržovat a zachovávat
odpovídajícím způsobem funkci apoštolů uvnitř komunity a před
komunitou. Již v novozákonních spisech, které nás zpravují o přechodu z apoštolské doby do doby poapoštolské, se načrtává rozvoj,
který ve druhém století vedl k ustálení služby biskupa a k jejímu
všeobecnému uznání. Jednotlivé etapy tohoto rozvoje se projevují
v posledních pavlovských spisech a v ostatních textech, které se
vztahují k autoritě apoštolů. To, co apoštolové představovali pro
komunitu v době založení církve, uznala reflexe již na začátku
poapoštolské doby jako něco esenciálního pro strukturu církve
a pro jednotlivé komunity. Princip apoštolskosti církve jakožto
výtěžek této reflexe s sebou nesl uznání služby učení a vedení
jako ustanovení, které se prostřednictvím apoštolů odvozuje od
Krista. Církev žije v jistotě, že předtím, než opustil tento svět, Ježíš svěřil Jedenácti univerzální poslání a dal jim příslib, že s nimi
zůstane po všechny dny až do skonání světa (srov. Mt 28, 18–20).
Doba církve, doba tohoto univerzálního poslání je zahrnuta do této
Kristovy přítomnosti, která je totožná v apoštolské i poapoštolské
době, a tak nabývá formy jediné apoštolské služby.
(456) To, že nelze zcela vyloučit napětí mezi komunitou
a subjektem, který je nositelem apoštolské služby a autority, je
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patrné již v novozákonních spisech. Pavel se na jedné straně zasvětil službě porozumění evangeliu spolu s komunitou a v jejím
rámci, snažil se také vyjádřit normy pro křesťanský život, ovšem
na druhé straně se rovněž stavěl před komunitu jakožto nositel
apoštolské moci, když se jednalo o pravdu evangelia (srov. Gal)
a o nedotknutelná pravidla křesťanského života (srov. 1 Kor 7,
atd.). Podobně platí, že služba vedení se nikdy nesmí oddělovat
od komunity a stavět se nad ni, ale musí se naplňovat v ní a pro ni.
Nicméně platí, že když novozákonní komunity přijímají apoštolské vedení, ať už se jedná o vedení ze strany apoštolů, nebo jejich
nástupců, podřizují se vedení nositelů apoštolské služby, protože
tyto komunity ji vztahují k autoritě samotného Pána.
(457) Nedostatek dokumentů nám nedovoluje, abychom specifikovali tak přesně, jak bychom si přáli, průběh daného procesu.
Na konci prvního století existovala situace, v níž apoštolové, jejich
bezprostřední spolupracovníci a konečně jejich nástupci hráli roli
animátorů místních kolegií jakožto presbyteroi a episkopoi. Na
začátku druhého století se obraz jediného biskupa stojícího v čele
komunity jasně projevuje v listech sv. Ignáce, který mimo jiné tvrdí, že tato instituce je ustanovena „až po hranice země“ (srov. Ad
Efesios, 3, 2). V průběhu druhého století dochází k tomu, že tato
instituce je výslovně uznána, jak je to patrné v Klementově listu,
jako nositelka apoštolské posloupnosti. Ordinace prostřednictvím
vkládání rukou, jak je to doloženo pastorálními listy, se v procesu
objasňování projevuje jako důležitý prvek, který chrání apoštolskou tradici a garantuje posloupnost služby. Dokumenty třetího
století (Hippolytova Tradice) dokládají, že tento způsob ordinace
byl pokojně přijat a že bylo považován za nezbytné ustanovení.
(458) Klement a Irenej rozvíjejí nauku o pastorálním vedení a o službě slova a z jednoty slova, poslání a služby vyvozují
myšlenku apoštolské posloupnosti, která se pak stala trvalým základem toho, jak katolická církev chápe sebe samu.
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IV. Duchovní aspekt apoštolské posloupnosti
(459) Když se po historickém pohledu snažíme o pochopení
duchovního rozměru apoštolské posloupnosti, je třeba především
podtrhnout, že ačkoli apoštolská posloupnost představuje evangelium s autoritou a projevuje se zásadně jako služba celé církvi
(srov. 2 Kor 4, 5), služba ordinovaných vyžaduje od vysvěceného,
aby zpřítomňoval Krista pokorného (srov. 2 Kor 6, 4nn.) a ukřižovaného (srov. Gal 2, 19nn.; 6, 14; 1 Kor 4, 9nn.).
(460) Církev, jíž ordinovaný slouží, je ve svém celku jakož
i v každém ze svých údů oživována Duchem, neboť každý pokřtěný je „poučován Duchem“ (srov. Sol 4, 9; Žid 8, 11nn.; Jer 31,
33nn.; 1 Jan 2, 20; Jan 6, 45). Kněžská služba tudíž nemůže než
to, že pokřtěnému s autoritou připomíná to, co je již počátečně
zahrnuto v jeho křestní víře, jejíž plnosti však v tomto světě nikdy
křesťan nemůže dosáhnout.
Stejným způsobem pak věřící musí sytit svou víru a svůj
křesťanský život prostřednictvím svátostného zprostředkování
božského života. Měřítko víry – které v jeho formální podobě
nazýváme „pravidlo víry“ – je věřícímu prostřednictvím působení
Ducha vnitřní (vlastní – imanentní), i když zároveň zůstává vzhledem k věřícímu transcendentní, neboť nemůže být nikdy čistě individuální záležitostí, když je bytostně eklesiální a katolické.
(461) V tomto pravidle víry je bezprostřednost působení
Ducha Božího vzhledem ke každé osobě nezbytně vázána na
komunitní formu této víry. Pavlovo tvrzení, podle něhož nikdo nemůže říci „Ježíš je Pán,“ bez působení Ducha svatého (srov. 1 Kor
12, 3), platí trvale. Bez obrácení, jež působí v srdci člověka jedině
Duch svatý, nikdo nemůže uznat Ježíše v jeho důstojnosti Božího
Syna, a jedině ten, kdo ho poznává jakožto Syna, také opravdu poznává toho, jehož vzývá jako „Otce“ (srov. Jan 14, 7; 8, 19; atd.).
Jelikož Duch nám uděluje poznání Otce skrze Ježíše, je křesťanská víra trinitární. Její pneumatická forma nezbytně zahrnuje tento
obsah, který se vyjadřuje a uskutečňuje svátostným způsobem ve
křtu ve jménu Trojice.
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(462) Pravidlo víry je tedy určitým typem křestní katecheze, v níž se vyjadřuje trinitární obsah, a to jakožto jednota formy
a obsahu představuje trvalou veřej apoštolskosti a katolicity církve. Pravidlo víry realizuje apoštolskost tak, že váže zvěstovatele
víry na kristovsko-pneumatologický princip. Tito zvěstovatelé
nehovoří ve svém vlastním jménu, nýbrž jsou svědky toho, čemu
naslouchali (srov. Jan 7, 18; 16, 13n.; atd.).
(463) Ježíš Kristus zjevuje, že je Syn, tím, že zvěstuje to,
co pochází od Otce. Duch zjevuje, že je Duchem Otce a Syna,
neboť nebere ze svého, nýbrž zjevuje a připomíná to, co pochází
od Syna (srov. Jan 16, 13nn.). Právě toto se stává jakožto působení
Páně a jeho Ducha rozlišujícím znakem apoštolské posloupnosti.
Církevní magisterium se jasně odlišuje jak od pouhého učení doktorů, tak od autoritářské moci. V případě, že by magisterium víry
přešlo do kompetence profesorů, víra by byla vázána na poznání
jednotlivců a v důsledku toho by závisela z valné míry na duchu
doby. V případě, že by víra závisela na despotické moci určitých
individuálních a kolektivních osob, které by svou vlastní autoritou prohlašovaly, co je normativní, pravda by tak byla nahrazena
svévolnou mocí. Naproti tomu pravé apoštolské magisterium je
vázáno na slovo Páně, a tak posluchače uvádí do jeho svobody.
(464) V církvi se nic nevymyká apoštolskému zprostředkování, ani pastýři, ani stádce, ani principy víry, ani přikázání
křesťanského života. Ordinovaná služba vykazuje dokonce dvojí
vazbu na toto zprostředkování, neboť i ona sama je na jedné straně
podřízena pravidlu křesťanských prvopočátků a na druhé straně –
jak to vyjadřuje sv. Augustin – má závazek nechat se instruovat
komunitou věřících, jež má za povinnost učit.
(465) Z toho, co jsme řekli, lze vytěžit následující závěry:
1. Žádný hlasatel evangelia nemá právo připravovat projekt
zvěstování evangelia na základě vlastních osobních hypotéz.
Hlásá totiž víru apoštolské církve, a nikoli svou vlastní osobnost
a své náboženské zkušenosti. Proto platí, že vedle dvou již zmíněných prvků pravidla víry, tedy formy a obsahu, je třeba připojit
ještě třetí prvek: Pravidlo víry vyžaduje poslaného svědka, který
se neautorizuje sám od sebe a jehož také žádná partikulární ko27

munita nemůže autorizovat, a to v síle transcendence slova. Tuto
autorizaci nemůže dostat jinak nežli svátostným způsobem prostřednictvím těch, kdo jsou již posláni. Je nesporné, že Duch probouzí ve svobodě stále v církvi rozličná charismata evangelizace
a služby, když vybízí všechny věřící k vydávání svědectví o jejich
víře, ovšem tyto aktivity musí být vykonávány ve vazbě na tři výše
zmíněné prvky pravidla víry (srov. LG, čl. 12).
(466) 2. Poslání, které tímto způsobem – nově podle trojičního principu – patří k pravidlu víry, se vztahuje ke katolicitě
víry, což je důsledkem její apoštolskosti a zároveň také podmínka její trvalosti. Žádný jednotlivec a žádná izolovaná komunita
totiž nemají moc posílat. Jedině spojení s celkem (kath holon),
tedy katolicita v prostoru a čase, zaručuje trvalost poslání. Tímto
způsobem katolicita vysvětluje rovněž to, že věřící je jakožto úd
církve uváděn do bezprostřední účasti na trojičním životě, a to
nejen prostřednictvím Bohočlověka, ale také církve, která je k Bohočlověku niterně přidružena. Toto zprostředkování církve v síle
katolického rozměru její pravdy a jejího života se musí odehrávat
normativním způsobem, tedy prostřednictvím služby, která je jí
darována jako ustavující forma. Tato služba se nemůže vztahovat
jenom k jedné historicky vymezené epoše (která by byla eventuálně reprezentována určitou sérií dokumentů), ale v této vazbě
musí mít moc, aby sama představovala samotný původ, živoucího
Krista, a to prostřednictvím oficiálně autorizovaného zvěstování
evangelia i prostřednictvím oprávněného slavení svátostných úkonů, především pak eucharistie.
V. Apoštolská posloupnost a její předávání
(467) Jako Boží Slovo učiněné tělem je zvěstí a principem
komunikace Božího života, který se nám v tomto vtěleném Slově
zjevuje, tak služba slova ve své plnosti je rovněž vysluhováním
svátostí víry, především pak eucharistie, v nichž Slovo, tedy
Kristus, nepřestává být pro lidi aktuální událostí spásy. Pastorální
autorita je odpovědností apoštolské služby za jednotu církve a za
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její rozvoj, jehož pramenem je Slovo a jehož jsou svátosti zároveň
projevem i základním prostorem naplňování.
(468) Apoštolská posloupnost je tudíž tímto aspektem povahy a života církve, který ukazuje aktuální závislost komunity na
Kristu prostřednictvím jeho poslaných. Apoštolská služba je tímto
způsobem svátostí činné přítomnosti Krista a Ducha uprostřed
Božího lidu, aniž by se tím však minimalizovalo bezprostřední
působení Krista a Ducha v každém věřícím.
(469) Charisma apoštolské posloupnosti je přijímáno ve
viditelné komunitě církve. Toto charisma předpokládá, aby ten,
kdo je včleněn do kolegia ordinovaných ministrů, měl víru církve.
To však ale nestačí. Dar ordinované služby se uděluje určitým
úkonem, který je viditelným a účinným znamením daru Ducha
svatého, úkonem, v němž jako nástroj vystupuje jeden nebo více
ordinovaných služebníků, kteří sami byli začleněni do apoštolské
posloupnosti.
(470) Předávání ordinované služby se odehrává prostřednictvím ordinace, zahrnuje obřad s viditelným znamením a vzývání
Boha (epiclesis), aby milostivě udělil tomu, kdo je ordinován, dar
svého Ducha svatého spolu s pravomocemi, které jsou nezbytné
k naplňování jeho úkolu. Tímto novozákonním viditelným znamením je vkládání rukou (srov. LG, čl. 21). Obřad ordinace slouží
jako doklad, že to, k čemu dochází v tom, kdo je ordinován, nemá
lidský původ a že církev nedisponuje podle své libovůle darem
Ducha.
(471) Církev, vědoma si toho, že její bytí je vázáno na apoštolskost a že služba předávaná prostřednictvím ordinace včleňuje
ordinovaného do apoštolského vyznávání Otcovy pravdy, považovala za nezbytné, aby k apoštolské posloupnosti v úzkém slova
smyslu patřila ordinace udělovaná a přijímaná ve víře, již církev
vyznává.
(472) Apoštolská posloupnost ordinované služby se týká celé
církve, avšak nevychází z církve jako celku, nýbrž z Krista na
apoštoly a v apoštolech na všechny biskupy až do konce časů.
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VI. Poznámky k hodnocení nekatolických služeb
(473) Předchozí syntéza katolického chápání apoštolské posloupnosti nám umožňuje předložit obecné zásady pro hodnocení
nekatolických služeb. V tomto kontextu je nezbytné mít před očima odlišnosti dané původem, vývoj těchto církví a komunit i to,
jak pojímají sebe samé.
(474) 1. Navzdory rozdílnému hodnocení Petrova úřadu ze
strany těchto církví, katolická církev, pravoslavné církve a ostatních církve, které si uchovaly skutečnou apoštolskou posloupnost,
mají společné totožné základní pochopení svátostnosti církve,
které se rozvíjelo od Nového zákona přes společné církevní otce,
v tomto případě jde zejména o sv. Ireneje. Tyto církve nahlížejí
svátostné včlenění do církevní služby, které se uskutečňuje prostřednictvím vkládání rukou a vzývání Ducha svatého, jako neodmyslitelnou formu předávání apoštolské posloupnosti, která jako
jediná vede církev k tomu, aby vytrvala v nauce a společenství.
Tato shoda ohledně nikdy nepřerušené souvislosti mezi Písmem
svatým, tradicí a svátostí představuje důvod, proč společenství
mezi těmito církvemi a katolickou církví nebylo nikdy úplně přerušeno a může být dnes oživeno.
(475) 2. Pokračuje plodný dialog s anglikánskými společenstvími, která si uchovala vkládání rukou, jehož interpretace však
byla změněna.
Na tomto místě nelze předjímat eventuální výsledky zmíněného dialogu, v němž se hledá to, v jaké míře jsou ustavující prvky jednoty zahrnuty v zachovávání obřadu vkládání rukou a s tím
spojených modliteb.
(476) 3. Komunity vzniklé z reformace v 16. století se mezi
sebou vzájemně natolik liší, že popis jejich poměru ke katolické
církvi musí brát zřetel na vlastní rozdíly v každém jednotlivém
případě. Na povrch však vystupují obecné společné zásady.
Společné hnutí reformace popřelo vazbu mezi Písmem svatým
a církevní tradicí ve jménu principu normativity pouhého Písma.
I když později se poměr těchto komunit k tradici různil, nepřiznává se tradici tatáž důstojnost, jíž se těšila v církvi prvních staletí.
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Jelikož svátost kněžství je neopomenutelným svátostným vyjádřením společenství v tradici, prohlášení principu „pouze Písmo“
vedlo k zamlžení původního pojetí církve a jejího kněžství. Podobně konstatujeme skutečnost, že v průběhu staletí se v těchto
komunitách často nedbalo na vkládání rukou, a to jak ze strany
již ordinovaných mužů, tak ze strany těch ostatních. Tam, kde se
vkládání rukou konalo, nemělo vždy tentýž význam jako v církvi
vyznávající tradici. Tato odlišnost ve způsobu uvádění do služby
a v tom, jak je služba pojímána, není nic jiného nežli zřejmý průvodní jev odlišného porozumění pojmům církve a tradice. Četné
a slibné iniciativy7 vedly k navázání kontaktů s onou tradicí, byť
odtržení ještě nebylo překonáno. Za těchto podmínek platí, že
eucharistické interkomunio zůstává v daném okamžiku nemožné,8
neboť svátostná kontinuita v apoštolské posloupnosti od prvopočátků představuje v pravoslavných církvích stejně jako v katolické církvi neopomenutelný prvek církevního společenství.
(477) Toto konstatování však rozhodně neznamená, že církevní a spirituální kvality protestantských služeb a komunit by
kvůli tomu měly být podceňovány. Tito služebníci vychovávali
a duchovně sytili komunity. Prostřednictvím křtu, studia a hlásání
slova, prostřednictvím společných modliteb a slavení večeře Páně
svou horlivostí vedli lidi k víře v Pána a takto jim pomáhali nacházet cestu spásy. V těchto komunitách se tudíž nacházejí prvky,
které bezesporu patří k apoštolskosti jediné církve Kristovy.9
(478) I když jednota s katolickou církví nemůže nastat jinak
nežli svátostným způsobem, tedy nikdy výlučně pomocí právních
a administrativních prostředků,10 ukazuje se zřetelně, že duchovní kvalita těchto služeb nesmí být nikdy podceňována. Takovýto
svátostný úkon by měl do katolické církve integrovat již existující
Srov. Výsledky určitých dvojstranných rozhovorů.
Pokud se jedná o eucharistickou pohostinnost ve zvláštních případech – srov.
Ekumenický direktář, č. 38n.; EV 2, č. 1231nn.
9
Srov. LG, čl. 15; UR, čl. 3, 19–23.
10
Pokud by někdo chtěl obejít tento obřad a nahradit jej prostým rozhodnutím
určité instance, ať už by se jednalo o jakoukoli instanci, pak by riskoval, že tím
bude nahrazovat svátostné obdarování, jímž nikdo nemůže disponovat podle své
libovůle ani na základě vlastní ministeriální moci.
7
8
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hodnoty a příslušný obřad by měl nepochybně vyjadřovat to, že
jsou přijímána již existující charismata.
Roma, 11. dubna 1974
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Jeden nebo dva dokumenty MTK o manželství?
Kritický komentář
„Šestnácti christologických tezí o manželství“
z roku 1977
Opět předesíláme, že překládáme z EV 6. Příslušná marginální čísla této edice jsou uvedeny vždy v závorce na začátku
jednotlivých odstavců, což usnadňuje identifikaci jednotlivých
pasáží textu a zároveň čtenáři napomáhá při vyhledávání v textu
originálního znění, které překlad nikdy nemůže plně nahradit.
Zároveň podotýkáme, že edice v COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969–2004, Bologna 2004, s. 137–163
neobsahuje „Šestnáct christologických tezí o svátosti manželství“
G. Marteleta, které jsou ale před zněním vlastního dokumentu
uvedeny v EV 6, a proto překládáme i tuto pasáž, která byla MTK
schválena specifickým způsobem. Takže se naskýtá otázka, zda
stojíme před jedním, nebo dvěma dokumenty. Podle mého skromného mínění se oba texty od sebe svým zpracováním i teologickou hloubkou znatelně liší, navíc o obou textech bylo hlasováno
odděleně, takže autor této studie se přiklání k názoru, že jedná
o dva texty a dva dokumenty. Z uvedeného důvodu budeme nyní
komentovat první text, jehož znění bude následovat. Obdobně si
budeme počínat i s druhým textem.
Tematická klasifikace prvního textu spadá na první pohled
evidentně do oblasti sakramentologie, jenomže bytostně vztahové
charakteristiky manželství a konstitutivního poměru mezi Kristem
a církví vedou k závěru, že daný text se v řadě ohledů týká i christologie.
První Marteletova teze je evidentní: svátostnost manželství
nedává bez Krista smysl.
Druhá teze je opět zřejmá, protože nadpřirozenost jednak
předpokládá přirozenost, jednak ji očišťuje a povznáší, a právě tak
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je to s přirozeným manželstvím a tím, čeho se mu nadpřirozeně
dostává díky tajemnému spojení mezi Kristem jako Ženichem
a církví jako nevěstou.
Třetí teze připomíná manželskou symboliku ve Starém zákoně (Ozeáš) a v Novém zákoně (Kristus). Poukaz na Ježíšův
božský statut sice není výslovně zmíněn, je ale nabíledni.
Čtvrtá teze upozorňuje na skutečnost, že christologie až
doposud nevěnovala titulu Ženich téměř žádnou pozornost. Použijeme-li v tomto případě vzorec tří kroků analogiae entis, pak
dojdeme k následujícím tvrzením: Ježíš je Ženich nového Božího
lidu; není však Ženichem v tom smyslu, jako se jimi stávají ostatní
lidé; on je mírou manželské lásky, která daruje vlastní život pro
druhé, a právě proto je také reálně životodárná; on sám je jakožto
Pán života touto vlastní život darující a životodárnou manželskou
láskou.
Poslední tvrzení si ale zasluhuje rozvinutí. Propojení mezi
christologií a eklesiologií je na základě tohoto tématu nabíledni.
Církev jakožto tělo Kristovo utváří se svým Pánem tajemnou jednotu v rozličnosti, je jeho doplněním (Christus totus), představuje
prodloužení tajemství Synova vtělení a poslání. Nejen církev potřebuje Krista, ale v jistém ohledu i Kristus potřebuje ke své kompletnosti v ekonomii svou církev. Mimoto není radno zapomínat
na to, že On nás obohacuje paradoxně svou chudobou (srov. 2 Kor
8, 9). Není Ženichem pouze v tom smyslu, že by aktivně miloval,
ale také nám svou kenozí, chudobou a ne-kompletností dává šanci,
abychom mu mohli projevovat lásku. Ona ne-kompletnost je přece
bytostnou charakteristikou osoby jak v Trojici, tak tady na zemi,
protože nikdo nemůže být osobou sám. Právě zmíněný receptivní
moment lásky, ono ustoupení a ono darování prostoru druhému,
v tomto případě církvi, jíž není nikdo jiný nežli my, podle mého
soudu právě komentovaný dokument dostatečně nedoceňuje.
Pátá teze o prvním Adamovi a novém Adamovi čili Kristu
v mnoha ohledech koresponduje s tím, co bylo právě řečeno. Opět
ale chybí zmínka o onom darování prostoru druhému, aby mohl
projevit svou lásku.
34

V šesté tezi se objevuje nový moment, protože kořen onoho
christologického základu manželství leží ve vtělení, v tajemném
hypostatickém sjednocení osoby Syna s lidstvím a následně lidstvem. Právě proto je Kristus onou vlastní život darující a životodárnou manželskou láskou již sám v sobě. Právě proto, jakožto
pravzor stvoření, je také obnovitelem původní prorocké hodnoty
manželského svazku mezi mužem a ženou tak, jak je odevždy
v Božím záměru. Aby se ale tato plnost přítomná v Kristu skutečně mohla projevit naplno, potřebuje k tomu Hlava své údy.
V sedmé tezi se správně připomíná, že na základě pouhé přirozenosti je ideál manželství jen obtížně uskutečnitelný (srov. Mt
19, 11). Manželství zasvěcené v církvi Kristu ovšem právě v něm
jako Ženichovi dostává úplně nový základ, posilu, povznesení.
Pak je možné i to, co se zdá být zprvu nemožné.
Osmá teze nutně vyplývá z první: pro křesťany je pouze civilní manželství nedostatečné.
Devátá teze rozvíjí ony předchozí, když se zde tvrdí, že toto
zasvěcení lásky novomanželů Kristu v církvi musí mít veřejný
charakter, a proto se vyžaduje kvalifikovaný svědek ze strany
církve.
Desátá teze konstatuje, že svátost manželství si udělují
snoubenci, ovšem nikoli nezávisle na tajemství církve a mimo
ni! Nesmírně důležitá je zmínka pneumatologického rozměru
manželství, který však není blíže osvětlen. Je-li ale Duch svatý
Darem Otce Synovi a následně Syna Otci, je-li poutem v imanentní Trojici, je-li vzájemnou láskou Otce a Syna, je-li Poutem mezi
Otcem a Synem a následně také Poutem mezi Bohem a světem,
je-li osobou, již můžeme charakterizovat jako „My“ jiných dvou,
pak se objasňuje nejen jeho role ve svátostném manželství, ale
také nevyhnutelný trinitární rozměr tohoto velkého tajemství.
Jedenáctá teze je nutným vývodem z toho, co bylo až doposud řečeno: Tato nesmírná posvátnost manželství, její christologické, pneumatologické a – jak jsme doplnili – také trojiční pozadí
prostě neumožňuje, aby rozvedený opětně uzavřel svátostné manželství v církvi.
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Dvanáctá teze opět představuje nutný důsledek předchozího:
Chce-li církev zůstat věrná Kristu a sobě, nemůže rozvedeným
a znovu civilně sezdaným udělovat eucharistii.
Třináctá teze vyvozuje z výše uvedených tezí, že církev
nemá právo rozvést uzavřené a dokonané svátostné manželství.
Čtrnáctá teze velmi srozumitelně vysvětluje pavlovské privilegium.
Patnáctá teze je návratem k první a šesté tezi s připomínkou
nutnosti obrácení jako důležité složky manželského života.
Šestnáctá teze tvrdí, že ideál křesťanského manželství by
neměl být zcela nesrozumitelný a nepochopitelný ani pro nevěřící.
Sám autor ale není s to tuto hypotézu či přání doložit.
Marteletovým tezím určitě nelze upřít soudržnost, logickou
návaznost a především to, že velmi dobře poukazují na hluboký
christologický základ katolického manželství. Zároveň se ale tato
vize dá doplnit například o rozvedení pneumatologického a trojičního základu manželství a o receptivní moment darování prostoru tomu druhému ze strany našeho Pána, což je pak základem
svobodného lidského úkonu při liturgickém slavení a zasvěcování
katolického manželství.
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Nyní představíme schéma dokumentu, jak je to dnes obvyklé:
Šestnáct christologických tezí o svátosti manželství
1. Svátostnost manželství a tajemství církve
2. Spojení Krista a církve
3. Manželská symbolika v Písmu svatém
4. Ježíš jako zcela jedinečný Ženich
5. Adam jakožto předobraz toho, který měl přijít
6. Ježíš jakožto obnovitel prapůvodní opravdovosti páru
7. Svátostnost manželství je zřejmá ve víře
8. Civilní manželství
9. Smlouva a svátost
10. Manželé jakožto udělovatelé svátosti v církvi a skrze církev
11. Nerozlučitelnost manželství
12. Rozvod a eucharistie
13. Proč církev nemůže rozvést „uzavřené a naplněné (ratum et
consummatum)“ manželství
14. Pavlovské privilegium
15. Křesťanské manželství nemůže být izolováno od Kristova
tajemství
16. Vize, která není zcela nepochopitelná pro nevěřící
C. V. Pospíšil
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Šestnáct christologických tezí
o svátosti manželství
(La sacramentalité du mariage chrétien)
30. 6. 19771
(Seize thèses de christologie sur le sacrement de mariage)
1. Svátostnost manželství a tajemství církve
(463) Svátostnost křesťanského manželství vychází na povrch zřetelněji, když není oddělována od tajemství církve. Církev,
jakožto znamení a nástroj niterného sjednocení s Bohem a jednoty
celého lidského rodu, jak učí poslední koncil (srov. LG, čl. 1), se
zakládá na neporušitelném vztahu, který s ní uzavírá Kristus, aby
z ní učinil své tělo. Identita církve tudíž nezávisí pouze na lidské
moci, ale rovněž na Kristově lásce, která je ustavičně hlásána apoštolským kázáním, na níž můžeme mít účast prostřednictvím vylití
Ducha. Církev jakožto svědkyně této lásky, která jí dává život,
je tudíž svátostí Krista ve světě, protože ona je viditelným tělem
a komunitou, která zvěstuje Kristovu přítomnost v lidských dějiMTK, dokument: Matrimonii christiani sacramentalitas: „Decem et sex theses“ otce G. Marteleta SJ, které MTK schválila v obecné rovině, a to ve dnech
1.–6. prosince 1977: Documenta–Documenti (1969–1985), Libreria editrice
vaticana 1988, s. 234–253. Oba tyto texty, které vzešly z prací MTK, a to na
podzimním plenárním zasedání v roce 1977 věnovaném tomuto tématu, editor
spojil pod titulem De doctrina catholica sacramenti matrimonii. Marteletových
„Šestnáct tezí“ se předkládá jako dokument B, protože daný text byl schválen
pouze „v obecné rovině.“ Tento dokument B byl však publikován jako první, a to
odděleně a pouze ve francouzštině. Dokument A (srov. níže č. 479–510), schválený specifickým způsobem, byl publikován až později a odděleně, a to v latinském
jazyce v periodiku Gregorianum. V tomto našem vydání jsme propojili původní
francouzské znění (srov. č. 463–478) s oním oficiálním latinským textem, jenž
má nyní oficiální statut, ale nezměnili jsme pořadí a vnitřní číslování oddílů
v obou dokumentech. Tímto způsobem jsme zohlednili chronologické pořadí,
v němž byly oba texty schváleny a vydány. Toto pořadí ovšem nic nemění na
rozdílné autoritě obou dokumentů.
1
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nách. Je nesporné, že církev jakožto svátost, jejíž „velikost“ hlásá
svatý Pavel (srov. Ef 5, 32), je neoddělitelná od tajemství vtělení,
protože se jedná o tajemství týkající se těla. Církev je rovněž neoddělitelná od ekonomie smlouvy, protože spočívá na osobním
příslibu vzkříšeného Krista, že „s“ ní zůstane po všechny dny až
do skonání věků (srov. Mt 28, 20). Ovšem církev jakožto svátost
má účast rovněž na tajemství, které lze definovat jako manželství:
Kristus je s ní spjat láskou, která z církve činí Kristovu nevěstu,
a to v síle jediného Ducha v jednotě téhož těla.
2. Spojení Krista a církve
(464) Manželské spojení Krista s církví neničí, nýbrž přesně
naopak doplňuje to, co svým vlastním způsobem manželská láska
mezi mužem a ženou hlásá, implikuje či již uskutečňuje z hlediska
společenství a věrnosti. Kristus na kříži totiž dovršuje ono dokonalé sebedarování, jež manželé touží uskutečňovat ve svém těle,
aniž by ho však někdy dokázali realizovat dokonale jako Kristus.
Ve vztahu ke své církvi, již miluje jako své tělo, Kristus koná to,
co mají manželé konat pro své manželky, jak tvrdí sv. Pavel. Ježíšovo vzkříšení v moci Ducha ze své strany zjevuje, že sebedarování, které Kristus naplnil na kříži, přináší své plody v témže těle,
v němž bylo uskutečněno, a že církev, kterou miluje natolik, že za
ni zemřel, může uvádět svět do bezvýhradného společenství mezi
Bohem a lidmi, společenství, z něhož se již církev těší jakožto
nevěsta Ježíše Krista.
3. Manželská symbolika v Písmu svatém
(465) Starý zákon tudíž zcela oprávněně používá symboliku
manželské lásky k tomu, aby jejím prostřednictvím ukazoval na
bezmeznou lásku Boha k jeho lidu a skrze tento lid ji chce zjevit
celému lidstvu. Zejména v knize proroka Ozeáše se Bůh představuje jako ženich, který s něhou a bezmeznou věrností dokáže nakonec získat Izraele, jenž byl na počátku nevěrný nesmírné lásce,
jíž byl milován. Tímto způsobem nám Starý zákon bezpochyby
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otvírá cestu k porozumění Novému zákonu, v němž je Ježíš vícekrát označen jako zcela jedinečný Ženich. Tak ho pojmenovává
Jan Křtitel (srov. Jan 3, 29); sám Ježíš se takto nazývá (srov. Mt
9, 15); rovněž sv. Pavel připisuje Ježíšovi dvakrát tento titul (srov.
2 Kor 11, 2; Ef 5, 21–33); totéž nacházíme rovněž v knize Zjevení
(srov. Zj 22, 17–22); a to nepřipomínáme ani všechny výslovné
zmínky, které se nacházejí v podobenstvích o Božím království
(srov. Mt 22, 1–10; 25, 1–12).
4. Ježíš jako zcela jedinečný Ženich
(466) Ačkoli christologie zpravidla tomuto christologickému
titulu nevěnuje pozornost, musíme se snažit o nalezení jeho plného významu. Stejným způsobem, jako je Ježíš cesta, pravda, život,
světlo, dveře, pastýř, beránek, vinný kmen, dokonce člověk, protože od Otce přijímá „prvenství ve všem“ (srov. Kol 1, 18), tedy se
stejnou opravdovostí a stejným oprávněním je také zcela jedinečný Ženich, tedy „Mistr a Pán“, když se jedná o to, milovat druhého
jako své vlastní tělo. Z uvedeného důvodu platí, že christologie
manželství musí vycházet od tohoto titulu Ženich a od tajemství,
které se tímto titulem označuje. V dané záležitosti stejně jako jinde platí, že nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je již
položen, a tím je Ježíš Kristus (srov. 1 Kor 3, 11). Skutečnost, že
Kristus je jistotně zcela jedinečný Ženich, každopádně nesmí být
oddělována od skutečnosti, že je „druhým“ (srov. 1 Kor 15, 47)
a „posledním“ Adamem (srov. 1 Kor 15, 45).
5. Adam jakožto předobraz toho, který měl přijít
(467) Na Adama, který je v Genezi představován jako neoddělitelný od Evy, se odvolává Ježíš v Mt 19, když pojednává
o otázce rozvodu, což není plně srozumitelné, pokud se v Adamovi nevidí předobraz toho, který má přijít (srov. Řím 5, 14).
Z uvedeného důvodu platí, že Adamova osobnost jakožto počáteční symbol celého lidstva, není osobnost v úzkém slova smyslu,
která by byla zaměřena na sebe. Adamova osobnost stejně jako
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osobnost Evy patří do typologického řádu. Adama, stejně jako
nás, je nutno vnímat ve vztahu k tomu, kdo mu dává jeho poslední
význam: Adam není pochopitelný bez Krista, ovšem také Kristus ze své strany není pochopitelný bez Adama, tedy bez celého
lidstva, a stejně tak bez toho, co je lidské. Příchod tohoto lidství
je v Genezi popisován jako něco, co Bůh chtěl zcela jedinečným
způsobem. V důsledku toho platí, že manželskost, která ustavuje
Adama v jeho opravdovém lidství, přísluší také Kristu, jehož prostřednictvím se pak manželskost realizuje, když ji Kristus obnovuje. Poničena kvůli nedostatku lásky, před čímž musel nakonec
ustoupit i Mojžíš, manželskost může v Kristu opětně nalézt svou
vlastní opravdovost. V Kristu se totiž ve světě objevuje zcela jedinečný Ženich, který může jakožto „druhý“ a „poslední“ Adam
spasit a obnovit pravou manželskost, již si Bůh nepřestává přát
kvůli dobru „prvního“ Adama.
6. Ježíš jakožto obnovitel prapůvodní opravdovosti páru
(468) Když interpretuje mojžíšovský předpis týkající se
rozvodu jako historický důsledek vyplývající z „tvrdosti srdce“,
Ježíš se odvažuje prezentovat jako rozhodný obnovitel prapůvodní opravdovosti páru. Ve své moci milovat bezvýhradně a uskutečnit prostřednictvím svého života, své smrti a svého vzkříšení
s ničím jiným nesrovnatelné sjednocení s celým lidstvem Ježíš
nachází pravý význam slov knihy Geneze: „Co Bůh spojil, to ať
člověk nerozlučuje“ (srov. Mt 19, 6). Podle Ježíše od nynějška
platí, že muž a žena se mohou milovat takovým způsobem, jak
si Bůh odvždy přeje, aby to konali, neboť v Ježíšovi se projevuje
tentýž pramen lásky, jenž je základem Božího království. Tímto
způsobem Kristus přivádí všechny páry světa k prapůvodní čistotě
přislíbené lásky, když ruší předpis, který stavěl na přesvědčení, že
je povinností stvrdit vlastní nedostatečnost, není-li možno odstranit její příčinu. V Ježíšově pojetí se prapůvodní pár vrací k tomu,
čím byl vždy v Božích očích, tedy prorockým párem, v němž Bůh
zjevuje manželskou lásku, po níž lidstvo touží a pro niž bylo stvořeno, jíž však lidstvo nemůže dosáhnout jinak nežli v Tom, kdo
41

lidi učí, co je láska. Od toho okamžiku láska, která zůstává věrná,
tedy manželskost, z níž tvrdost našich srdcí činí neuskutečnitelné
znamení, nachází v Ježíšovi takový statut, který pouze on, jakožto
poslední Adam a Ženich v eminentním slova smyslu, má moc jí
opětně udělit.
7. Svátostnost manželství je zřejmá ve víře
(469) Svátostnost křesťanského manželství se stává zřejmou
pro toho, kdo věří. Jelikož pokřtění jsou viditelnou součástí Kristova těla, což je církev, Kristus do sebe zahrnuje jejich manželskou lásku, aby jí uděloval lidskou pravdivost, která mimo něho
této lásce schází. Kristus tak činí prostřednictvím Ducha a v síle
moci, již má coby druhý a poslední Adam, totiž brát na sebe manželskost prvního Adama a přivádět ji k naplnění. To uskutečňuje
rovněž v souladu s viditelností církve, v níž se manželská láska
zasvěcená Pánu stává svátostí. V srdci církve manželé dosvědčují, že se nasazují v manželské lásce očekávajíce od Krista sílu
k uskutečňování této lásky, která je bez Krista vystavena riziku.
Tímto způsobem charakteristické tajemství Krista jakožto Ženicha církve vyzařuje a může vyzařovat na páry, které jsou mu
zasvěceny. Jejich manželská láska se takto prohlubuje, a nikoli
rozmělňuje, protože se vztahuje k lásce Kristově, která manžely
podpírá a spojuje. Specifické vylití Ducha, které patří k dané svátosti, způsobuje, že láska těchto párů se stává obrazem té lásky,
jakou má Kristus k církvi. Nicméně toto ustavičné vylévání Ducha
nikdy nevyvazuje křesťanské páry z roviny lidské věrnosti, neboť
tajemství druhého Adama nikdy v ničem nepotlačuje ani nenahrazuje skutečnost prvního Adama.
8. Civilní manželství
(470) Z řečeného vyplývá, že nelze uskutečnit vstup do
křesťanského manželství pouze na základě čistě „přirozeného“
práva ohledně manželství, ať už se tomuto právu přiznává jakákoli náboženská hodnota, nebo ať už si toto právo takovou hodnotu
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skutečně nárokuje. Platí totiž, že žádné přirozené právo nemůže
mít samo ze sebe sílu realizovat obsah křesťanské svátosti. Kdyby
se něco takového předpokládalo v případě manželství, vposledku
by se tím předstíral význam svátosti, jejímž účelem je zasvěcování vzájemné lásky mezi pokřtěnými manžely Kristu, aby v nich
Kristus rozvíjel proměňující účinky svého tajemství. Jestliže tedy
státy nahlížejí civilní manželství jako úkon, který je ze společenského hlediska dostačující k ustavení manželského soužití, pak
církev naproti tomu sice netvrdí, že takto uzavřené manželství by
pro nepokřtěné nemělo žádnou hodnotu, zároveň však odmítá, že
by takto uzavřené manželství mohlo být pro pokřtěné dostačující.
Pro ně může dostačovat pouze svátostné manželství, které stojí na
předpokladu, že budoucí manželé mají vůli zasvětit Kristu svou
lásku, jejíž lidská hodnota v posledním důsledku odvisí od té
lásky, kterou Kristus chová k nám a kterou nám dává. Z řečeného vyplývá, že identitu svátosti a „smlouvy“, o níž se apoštolské
magisterium formálně vyslovilo v 19. století, je třeba pojímat
takovým způsobem, aby bylo skutečně respektováno Kristovo
tajemství a život křesťanů.
9. Smlouva a svátost
(471) Úkon uzavření manželského svazku, často definovaný
jako smlouva, jenž se stane skutečnou svátostí jen tehdy, když do
svazku vstupují pokřtění, se prostě a jednoduše neustavuje jako
bezprostřední právní důsledek křtu. Skutečnost, že manželský slib
křesťanky a křesťana je opravdová svátost, vyplývá z jejich křesťanské identity, což projevují na rovině té lásky, kterou si slibují
v Kristu. Jejich manželská smlouva působí jednak to, že se vzájemně darují jeden druhému, jednak to, že se zasvěcují tomu, jenž
je Ženichem po výtce a jenž je bude učit, aby se i oni stali opravdovými manžely. Osobní Kristovo tajemství tudíž proniká zevnitř
povahou lidské dohody nebo „smlouvy“. Tato smlouva se stává
svátostí jedině v tom případě, že budoucí manželé souhlasí s tím,
že vstoupí do manželského života skrze Krista, k němuž jsou prostřednictvím křtu přivtěleni. Jejich svobodné přilnutí ke Kristovu
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tajemství je pro svátost tak zásadní, že církev se chce ujistit prostřednictvím služby presbytera o křesťanské opravdovosti jejich
závazku. Lidská manželská smlouva se tudíž nestává svátostí
díky nějakému právnímu statutu, který by byl účinný sám o sobě
a nezávisle na tom, zda člověk svobodně přijme křest. Tato lidská
smlouva se stává svátostí díky křesťansky veřejnému rázu, který
v sobě obsahuje vzájemný závazek a který kromě toho dovoluje
stanovit, v jakém smyslu jsou sami manželé udělovatelé svátosti.
10. Manželé jakožto udělovatelé svátosti v církvi a skrze
církev
(472) Jelikož svátost manželství znamená svobodné zasvěcení rodící se manželské lásky Kristu, manželé jsou zcela
zřetelně udělovateli této svátosti, která se ve vrchovaté míře týká
jich samotných. Nejsou však udělovateli této svátosti díky nějaké moci, která by se dala definovat jako cosi „absolutního“ a do
jejíhož uplatňování by církev, striktně řečeno, neměla co mluvit.
Jsou udělovateli svátosti jakožto živé údy Kristova těla, v němž
vyslovují svůj slib, pročež jejich rozhodnutí, které je ničím jiným
nenahraditelné, samo o sobě nikdy nečiní ze svátosti manželství
pouhý a prostý výraz jejich manželské lásky. Svátost jako taková
zcela přísluší k tajemství církve, do něhož jsou privilegovaným
způsobem uváděni právě na základě své manželské lásky. Proto
platí, že žádný pár si vzájemně neuděluje manželství bez souhlasu
samotné církve a ani nějakou jinou formou, nežli tou, kterou církev stanovila jako to nejlepší vyjádření toho tajemství, do něhož
snoubence svátost manželství uvádí. Přísluší tudíž církvi, aby
prověřovala, zda úmysly budoucích manželů skutečně odpovídají
křtu, který již oba přijali. Církvi rovněž přísluší, aby je odrazovala, je-li to nezbytné, od vykonání znamení, které by bylo urážlivé
vzhledem k Tomu, jehož je církev svědkem. Při vzájemné výměně konsensu, jímž se koná svátost, církev zůstává také znamením
a garantem daru Ducha svatého, který ženich a nevěsta dostávají,
když se zavazují jeden druhému jakožto křesťané. Z toho vyplývá,
že pokřtěné strany nejsou nikdy udělovateli svátosti jejich man44

želství bez církve a ještě méně nad církví, jsou totiž udělovateli
svátosti v církvi a prostřednictvím církve, a proto nikdy nesmějí
stavět na vedlejší místo církev, jejíž tajemství je pramenem jejich
lásky. Správná teologie slavení svátosti manželství není důležitá
pouze pro duchovní pravdivost smluvních stran, ale má také neopomenutelné ekumenické dopady, pokud se jedná o náš vztah
k pravoslavným křesťanům.
11. Nerozlučitelnost manželství
(473) V daném kontextu se v živém světle projevuje rovněž
nerozlučitelnost manželství. Jelikož Kristus je jediným Ženichem
církve, křesťanské manželství se nemůže stát a být autentickým
obrazem Kristovy lásky k církvi, aniž by mělo účast na té věrnosti, která definuje Krista jako Ženicha církve. Navzdory bolesti
a psychickým těžkostem, které z toho mohou vzcházet, je proto
nemožné zasvětit Kristu, aby se z toho stalo znamení i svátost
jeho tajemství, takovou manželskou lásku, která by implikovala
rozvod jak z hlediska jedné nebo z hlediska obou smluvních stran,
v případě, že první manželství by bylo vskutku platné, kterážto
záležitost není v určitých případech evidentní. Jestliže ale rozvod
podle svého zaměření prohlašuje od nynějška nadále, že legitimní
manželské spojení je rozloučeno, a proto dovoluje uzavření nového manželství, jak by bylo možné požadovat, aby Kristus mohl
učinit z tohoto druhého „manželství“ skutečné znamení svého
osobního vztahu k církvi? Ačkoli se vůči tomuto svazku kvůli
některým jeho aspektům může projevovat určitý respekt, zejména
v případě nespravedlivě opuštěného manžela, nový sňatek rozvedených osob nemůže být svátostí a objektivně vede k neschopnosti přijímat eucharistii.
12. Rozvod a eucharistie
(474) 12. Aniž bychom zneuznávali polehčující okolnosti
a někdy také kvalitu civilního manželství, které následuje po
rozvodu, musíme konstatovat, že přístup opětně sezdaných roz45

vedených k eucharistii je neslučitelný s tajemstvím, jemuž církev
slouží a vydává svědectví. Pokud by církev nechávala rozvedené
a opětně oddané přistupovat k eucharistii, pak by vzbuzovala
v takovýchto manželech dojem, že mohou na rovině znamení
vstupovat do eucharistického společenství s tím, jehož manželské tajemství ve skutečnosti odmítají. Konat něco podobného by
mimo jiné znamenalo, že církev by se otevřeně stavěla do jedné
řady s pokřtěnými v okamžiku, kdy vstupují do objektivního
a zjevného protiřečení s životem, smýšlením a samotným bytím
našeho Pána jakožto Ženicha církve, anebo v takovémto stavu
setrvávají. Jestliže by církev mohla udělovat svátost jednoty těm
mužům a ženám, kteří se s Kristem rozešli v určitém esenciálním
bodě jeho tajemství, pak už by nebyla znamením a svědectvím
Krista, nýbrž jeho anti-znamením a anti-svědectvím. Nicméně
zároveň platí, že takovéto odmítnutí rozhodně neznamená nějakou
hanobící proceduru, která by zase byla v rozporu s Kristovým milosrdenstvím vůči hříšníkům.
13. Proč církev nemůže rozvést „uzavřené a naplněné (ratum
et consummatum)“ manželství
(475) Tato christologická vize křesťanského manželství dovoluje pochopit také to, proč církev si nenárokuje žádné právo rozvést „uzavřené a naplněné (ratum et comsummatum)“ manželství,
čili manželství svátostně uzavřené v církvi a stvrzené samotnými
manžely jejich vlastním tělem. Naprosté společenství života, které
lidsky mluveno definuje manželství, totiž evokuje svým způsobem
realitu vtělení, v němž se Boží Syn stává jedno v těle s lidstvem.
Když na sebe berou závazek jeden vůči druhému v bezvýhradném
sebedarování, manželé tak skutečně vyjadřují svůj přechod k manželskému životu, v němž se láska stává tak naprostým sdílením
jednoho druhému, nakolik je to jenom možné. Vstupují tak do takového způsobu lidského života, o němž Kristus prohlásil, že má
neodvolatelný charakter, a z něhož učinil zjevitelský obraz svého
tajemství. Církev tudíž nemá žádnou moc nad manželským sjed46

nocením, které přešlo pod moc Toho, jehož tajemství musí církev
zvěstovat, a nikoliv se mu zpronevěřovat.
14. Pavlovské privilegium
(476) To, co se nazývá „pavlovské privilegium,“ nikterak
neprotiřečí tomu, co jsme výše připomněli. Vzhledem k tomu, co
svatý Pavel vysvětluje v 1 Kor 7, 12–17, církev si uvědomuje, že
má právo anulovat lidské manželství, v němž pokřtěná strana prokazatelně nemůže žít křesťansky, a to kvůli protivenstvím, jimž
pokřtěného vystavuje nepokřtěná strana. V takovémto případě se
pavlovské privilegium, pokud dané podmínky opravdu existují,
staví na stranu života v Kristu, jehož důležitost může pro církev
oprávněně převážit nad takovým manželským soužitím, které
daný pár nemohl a ani nemůže skutečně zasvětit Kristu.
15. Křesťanské manželství nemůže být izolováno od Kristova
tajemství
(477) Ať už se jedná o skripturistické, dogmatické, morální,
lidské či kanonické aspekty, křesťanské manželství nikdy nesmí
být oddělováno od Kristova tajemství. Proto svátost manželství,
jíž je církev svědkem, k níž vychovává a kterou umožňuje přijímat, se dá reálně prožívat jedině tak, že manželé usilují o trvalé
obrácení k osobě Ježíše Krista. Toto obrácení ke Kristu je tudíž
vnitřní součástí povahy zmíněné svátosti a je bezprostředně určující pro význam a hloubku prožívání dané svátosti ze strany
manželů.
16. Vize, která není zcela nepochopitelná pro nevěřící
(488) Určitě platí, že tato christologická vize manželství není
sama o sobě zcela nepochopitelná ani pro nevěřící. Uvedená vize
má nejenom svou vnitřní soudržnost, která ukazuje na Krista jako
na jediný základ toho, več věříme, ale zároveň vyjevuje velikost
lidského manželství, což vše může „oslovovat“ i svědomí, jež
47

je mimo Kristovo tajemství. Kromě toho platí, že lidský způsob
chápání jako takový lze včleňovat do Krista na základě prvního
Adama, od něhož nesmíme nikdy oddělovat druhého a posledního
Adama. Úplné doložení této skutečnosti na příkladu manželství by
vedlo k tomu, že tato studie by se musela zabývat dalšími tematickými okruhy, do nichž však na tomto místě nechceme vstupovat.
Přáli jsme si především připomenout to, že Kristus představuje
skutečný základ manželství křesťanů jakožto svátosti, což sami
křesťané často opomíjejí.
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Kritická analýza dokumentu MTK
O křesťanském manželství
z roku 1977
Určitě nám opět nepůjde pouze o prezentaci obsahu elaborátu připomenutého v titulu tohoto příspěvku. V první řadě upozorníme na odlišnosti daného textu vzhledem k předchozí teologické
reflexi. Následně si autor této studie dovolí vyzdvihnout některá
silná místa a zároveň se pokusí doplnit to, co podle něho v dokumentu MTK schází.
Jestliže první text „Šestnáct christologických tezí o manželství“ má povahu jednolité teologické meditace, pak vlastní kolektivní elaborát MTK má povahu klasického dokumentu, kde se
vedle dogmatiky projevuje také dějinný pohled na danou záležitost a rovněž církevní právo. Z hlediska textové kritiky určitě není
nezajímavé, že úvod generálního sekretáře má jinou stylistickou
podobu v EV 6 a v edici COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE,
Documenti 1969–2004, Bologna 2004, s. 137–138, kde má tento
úvod obšírnější podobu. Vzhledem k tomu, že v tomto svazku
obecně dáváme přednost znění dokumentů v EV, upřednostňujeme i nyní kratší verzi uvedenou v EV 6.
První odlišnost, která pozornému čtenáři neunikne, tkví
v tom, že dokument MTK je vybaven celou řadou odkazů, zatímco předchozí teologická meditace nikoli. Vzhledem k teologickému základu nadpřirozeně svátostného manželství je zřejmé, že
Mantelet hovoří jednak o vztahu Kristus – církev, jednak o manželskosti patrné již v samotném vtěleném Božím Synovi, tedy
v jeho vtělení a hypostatickém sjednocení osoby Slova s lidstvím
a následně skrze církev také s lidstvem. MTK zůstává v dané záležitosti na rovině vztahu Kristus – církev. Mantelet alespoň zmiňuje pneumatologický rozměr manželství, i když danou záležitost
nevysvětluje, což je však v souladu s přednostně christologickým
laděním jeho vize. MTK však pneumatologickému rozměru manželství v podstatě nevěnuje žádnou pozornost.
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V prvním tématu (č. 480–489) věnovanému manželství
jako instituci máme před sebou nejprve stručný nástin vývoje
této křesťanské instituce v dějinách církve od počátku až po Tridentský koncil. Následují určité postřehy týkající se toho, jak by
daná záležitost měla být upravena v církevním právu. Nesmíme
zapomínat, že dokument vznikal době, kdy ještě neexistoval nový
CIC (1983). Velmi cenná je poznámka, že církevní právo ze své
povahy nemůže obsáhnout celou skutečnost manželství (č. 487).
Ještě důležitější jsou však následující slova:
„Z toho vyplývá, že manželství nikdy nesmí být pojímáno jako způsob obětování osob jakémusi společnému dobru, které by bylo vzhledem
k osobám čímsi vnějším, protože společné dobro je »souhrn podmínek
společenského života, které jak skupinám, tak jednotlivým členům dovolují úplnější a snazší dosažení vlastní dokonalosti« (GS, čl. 26, 1. odst.)“
(č. 488).

Jestliže ideál křesťanského manželství je tak strmý, že požadavky z toho vyplývající se mohou člověku jevit jako ne vždy
pro každého člověka a v každé situaci únosné, pak by si měl připomínat tento základní princip, který vyplývá z priority kladené
na dobro lidské osoby. Pokud bychom chtěli daný princip parafrázovat odvolávkou na některý Kristův výrok, pak se nabízí následující verze: Stejně jako není člověk pro sobotu, ale sobota pro
člověka, tak také není člověk pro instituci manželství, ale instituce
manželství pro člověka (srov. Mk 2, 27).
Druhé téma pojednává o svátostnosti manželství a o vazbě
mezi manželstvím a křtem. Svátostnost manželství je dána tím,
že vztah muže a ženy je výrazem tajemství spojení mezi Kristem
a církví. Důležité je upozornění, že manželé jsou druhotnými
udělovateli této svátosti, protože primárním udělovatelem všech
svátostí je sám Kristus (č. 492, 1. odstavec). Z toho pak vyplývá
problém, zda je k platnosti uzavření manželství třeba víra. Daný
problém nemá jednoznačné řešení, MTK ale konstatuje:
„Jak jsme viděli, osobní víra smluvních stran sama o sobě nepředstavuje svátostnost manželství, jestliže však úplně absentuje osobní
víra, pak by tím zřejmě byla narušena sama platnost svátosti“ (č. 492,
2. odstavec).

50

Problém pokřtěných nevěřících je opravdu palčivý, a proto je
nutné i ve vztahu k manželství jako svátosti důsledně obnovovat
křestní mentalitu. Z toho, co říká MTK, by vyplývalo, že v případě pokřtěného, který není věřící, by pastýř měl vážně přemýšlet,
zda není vhodné odmítnout asistovat jako oficiální svědek církve
obřadu, který je sám v sobě pochybný.
Třetí téma je věnováno poměru mezi přirozeným manželstvím a manželstvím svátostným. Manželství mezi pokřtěnými
katolíky nemůže zůstávat jen na přirozené úrovni, církev proto
takováto jejich nesvátostná manželství zcela po právu neuznává.
Na scénu opět vstupuje problematika poměru mezi přirozeností
a nadpřirozeností, jak jsme o tom hovořili výše. V dané souvislosti si ale neodpustím poznámku.
MTK neustále opakuje, že základem nadpřirozeného statutu
svátostného manželství je vztah mezi Kristem a církví. Opomíjí se
ale další rozměry daného tajemství, totiž rozměr pneumatologický, o němž byla řeč výše, a trinitární. Jen velmi stručně si dovolím
poznamenat, že v imanentní Trojici jsou vztahy mezi osobami jak
nutné, tak svobodné, protože osoby Trojice chtějí být takové, jaké
jsou, a jsou takové, jaké chtějí být. Je zde dokonalý soulad mezi
přirozeností (nutností) a osobou (svobodou). Ideální stav manželského soužití by měl vykazovat analogicky obdobný souběh
mezi svobodným, autentickým chtěním a povinností. Stane-li se
manželské soužití jen povinností a nutností, jen velmi obtížně
přežije. Stojí-li v manželství všechno jenom na momentálním
pocitu, nemůže rovněž obstát. Je zřejmé, že v určitých okamžicích
manželského soužití převládne prožitek povinnosti nad pocitem
spontaneity, jindy to bude přesně naopak. Obecně ale platí, že zde
musí být obojí. I tímto způsobem by bylo možno poukazovat na
základ svátostného manželství v tajemství Nejsvětější Trojice.
Čtvrtá kapitola pojednává o nerozlučitelnosti manželství,
která vyplývá z toho, co bylo řečeno výše. Je-li ve hře Kristus,
Duch svatý, celá Trojice, pak toto pouto nemůže rozvázat ani církev, ani sami manželé.
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Pátý bod je věnován bolestné situaci pokřtěných, kteří uzavřeli svátostné manželství, rozvedli se a následně uzavřeli další
civilní sňatek. MTK v podstatě připomíná to, co je v teologické
obci všeobecně známo. Za podtržení snad i dnes stojí následující
velmi důležité konstatování:
„Tato nelegitimní situace sice neumožňuje život v plném společenství
s církví, avšak křesťané, kteří se nacházejí v daných podmínkách, nejsou
vyloučeni z působení Boží milosti a zbaveni vazby na církev. Nesmějí
být tudíž připraveni o pastorační asistenci (proslov papeže ze 4. prosince
1977). Nejsou také vyvázáni z některých povinností, jež vyplývají ze křtu,
zejména pokud jde o křesťanskou výchovu svého potomstva. Zůstávají jim
otevřeny cesty křesťanské modlitby jak veřejné, tak soukromé, kajícnosti, apoštolátu. Nesmějí být opomíjeni a je třeba jim pomáhat stejně jako
ostatním křesťanům, kteří usilují s pomocí Kristovy milosti o to, aby se
osvobodili od hříchu“ (č. 509).

Nyní uvedeme základní strukturu dokumentu tak, jak je to
dnes při vydávání dokumentů MTK běžné:
O křesťanském manželství
Úvod
Teze o nauce týkající se křesťanského manželství
1. Manželství jako instituce
2. Svátostnost křesťanského manželství, vazba mezi křtem a svátostí manželství
3. Poměr mezi manželstvím na základě stvoření a manželstvím
jakožto svátostí
4. Nerozlučitelnost manželství
5. Rozvedení, kteří uzavřeli další sňatek
C. V. Pospíšil
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O křesťanském manželství2
6. 12. 1977
ÚVOD3
(Magisterium concilii)
(479) Učení II. vatikánského koncilu poskytlo podněty k novým a četným studiím, které se zabývají křesťanským manželstvím a rodinou, a to jak z hlediska praxe a života, tak z hlediska
nauky, přičemž se bere zřetel zejména na konstituce Lumen gentium, Gaudium et spes i na dekret Apostolicam actuositatem.
Mezi těmito problémy si Mezinárodní teologická komise některé vybrala při řádném plenárním zasedání v prosinci 1977, aby
z nich učinila předmět svého studia.
Profesor W. Ernst otevřel diskusi o manželství jako instituci a odpověděl na námitky, o nichž se dnes často debatuje mezi
mladými křesťany, jimž se podsouvá, že církev si přivlastnila autoritu spadající do profánní oblasti. Vážený profesor K. Lehmann
se zabýval svátostností křesťanského manželství jako takového,
posléze v souvislosti s širší vizí církve jakožto svátosti spásy,
konečně v poměru k víře a k úmyslu muže a ženy, kteří slaví své
manželské spojení.

Plenární zasedání MTK se konalo ve dnech 1.–6. prosince 1977. Úvod a dokument: Foedus matrimoniale – Propositiones de quibusdam quaestionibus doctrinalibus ad matrimonium christianum: in Gregorianum 57, 1978, s. 453–464.
Pokud se jedná o komentář viz: La documentation catholique 15, 1978, s. 704–
718; Regno – documenti 1978, č. 17, s. 393–402.
3
Poznámka překladatele: Obsahově tentýž text má stylisticky poněkud jinou
podobu v EV 6, tuto verzi předkládáme i my, a v COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969–2004, Bologna 2004, s. 137–138, kde má tento úvod
obšírnější podobu.
2
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Po celou řadu staletí teologové, církevní právníci a odborníci
na světské právo4 bádali nad poměrem mezi manželstvím jako
smlouvou a manželstvím jako svátostí. Nyní ve světle II. vatikánského koncilu profesor Caffarra nabídnul nový pohled, když manželství vnímá jako dílo zároveň Boha stvořitele i Boha vykupitele.
Velmi ctihodný profesor P. Hamel se zabýval klasickou otázkou,
již uváděl do současného kontextu, totiž otázkou nezrušitelnosti
manželství, které bylo uzavřeno platnou formou a které bylo také
dokonáno, a s tím spjatými dalšími případy. Ke zmíněným analýzám připojil profesor Medina-Estevez pastorační otázky spojené
se situací rozvedených a znovu sezdaných osob, přičemž se odvolával na relaci, již připravil monsignor Gagnon, viceprezident
Rady pro rodinu.
Zmíněné analýzy a rozhodnutí plenárního zasedání představují zdroj pěti sérií výpovědí, které potvrdila absolutní většina členů Mezinárodní teologické komise a které jsou nyní publikovány.
Ph. Delhaye,
generální sekretář Mezinárodní teologické komise,
předseda subkomise pro křesťanské manželství

Poznámka překladatele: „regalienses … iurisperiti“ – odborníci na tak zvané
regální právo, čili na výsady panovníka spjaté s výkonem vrchní státoprávní
moci nebo na vrchnostenské právo.
4

54

Teze o nauce týkající se křesťanského
manželství
(Foedus matrimoniale)
1. MANŽELSTVÍ JAKO INSTITUCE
Božská a lidská stránka manželství
(480) 1.1. Manželská smlouva se zakládá na předběžných
a trvalých strukturách, které vycházejí z rozdílnosti mezi mužem a ženou, a je „ustanovována“ samotnými manžely, i když
konkrétní forma manželské smlouvy je často vystavena různým
proměnám jak dějinného a kulturního rázu, tak v určitém ohledu
také toho, jak ji specificky uskutečňují sami manželé. Tímto způsobem se manželská smlouva projevuje jako ustanovení samotného Stvořitele, a to jak v ohledu na vzájemnou pomoc v manželské
lásce a věrnosti, tak v ohledu na výchovu potomstva narozeného
z manželství uvnitř rodinné komunity.
Manželství v Kristu
(481) 1.2. Jak je dobře patrné z Nového zákona, Ježíš potvrdil tuto instituci, která existovala již „od počátku“, a uzdravil ji od
jejích následně vzniklých nedostatků (srov. Mk 10, 2–9.10–12),
a tak této instituci navrátil veškerou její důstojnost i nároky, které
s ní byly od počátku spjaty. Posvětil tento životní stav (srov. GS,
čl. 48, 2. odst.) tak, že ho začlenil do tajemství lásky, která ho
spojuje jako Vykupitele s jeho církví. A právě to je také důvod,
proč byl církvi svěřen úkol, aby stanovovala pravidla týkající se
křesťanského manželství (srov. 1 Kor 7, 10–16).
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Apoštolové
(482) 1.3. Novozákonní epištoly označují manželství jako
něco, co si zasluhuje, aby k tomu měli všichni úctu (srov. Žid 13,
4), také manželství obhajují proti těm, kdo popírají, že se jedná
o dobré dílo Boha stvořitele (srov. 1 Tim 4, 1–5). Nadto ještě vyzdvihují manželství mezi věřícími proto, že je včleněno do tajemství smlouvy a lásky, která pojí Krista k církvi (srov. Ef 5, 22–33;
srov. GS, čl. 48, 2. odst.). Požaduje se tudíž, aby manželství bylo
uzavíráno „v Pánu“ (srov. 1 Kor 7, 39) a aby manželský život
byl veden v souladu s důstojností „nového stvoření“ (srov. 2 Kor
5, 17), „v Kristu“ (srov. Ef 5, 21–33). Křesťané se navíc mají
mít na pozoru před obyčeji pohanů v dané oblasti (srov. 1 Kor 6,
12–20; 6, 9–10). Na základě „práva vyplývajícího z víry“, jehož
trvalost církve apoštolských dob chtějí zajistit, formulovaly zmíněné církve některé morální směrnice (srov. Kol 3, 18nn.; Tit 2,
3–5; 1 Petr 3, 1–7) a právní dispozice, aby tak napomohly k tomu,
aby manželství bylo prožíváno „podle víry“ v různých situacích
i lidských podmínkách.
První staletí
(483) 1.4. V průběhu prvních staletí dějin církve uzavírali
křesťané manželství podobně jako jiní lidé (srov. Diogn., V, 6),
tedy za předsednictví otce rodiny a pouze prostřednictvím domácích gest a obřadů, takže si například podali pravici. Nicméně
křesťané neztráceli ze zřetele „podivuhodný a mimořádný ráz
svého způsobu života“ (srov. Diogn., V, 4), a proto eliminovali
ze své domácí liturgie jakoukoli stopu pohanského náboženství,
přikládali rovněž specifický význam potomstvu (srov. Diogn.,
V, 6), přijímali to, že nad manželstvím bděl biskup (srov. SV. IGNÁC
Z ANTOCHIE, List Polykarpovi, V, 2), projevovali v manželství specifickou podřízenost Bohu a prožívali ho v souladu se svou vírou
(srov. KLEMENT AL., Stromata, IV, 20). Někdy docházelo k tomu,
že u příležitosti uzavírání manželství byli posilováni slavením
eucharistické oběti a udělovalo se jim speciální požehnání (srov.
TERTULLIAN, Manželce, II, 9).
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Východní tradice
(484) 1.5. Ve východních církvích již odedávna hráli duchovní pastýři při uzavírání manželství aktivní roli, a to na místě otců
rodin nebo také spolu s nimi. Tato změna nebyla plodem nějaké
uzurpace, protože se realizovala na základě požadavku rodin se
schválením civilních autorit. Z důvodu zmíněného vývoje došlo
k tomu, že ceremonie, které se původně odehrávaly uvnitř rodiny,
se krok za krokem začleňovaly do liturgických obřadů. Zároveň se
postupně objevovalo mínění, podle něhož vysluhovateli ritu „mystéria“ manželství jsou nejen snoubenci, ale také jejich pastýř.
Západní tradice
(485) 1.6. V západních církvích vzešel ze střetu mezi křesťanským pojetím manželství na jedné straně a římským právem na
straně druhé problém týkající otázky, co je konstitutivním prvkem
manželství z právního hlediska. Daná otázka byla vyřešena tak,
že za jediný ustavující prvek manželství byl považován souhlas
(consensus) novomanželů. Toto řešení zmíněné otázky je také
důvodem, proč tajně uzavřená manželství byla považována až do
doby Tridentského koncilu za platná. Nicméně požehnání kněze
a jeho přítomnost jako svědka ze strany církve, ba i určitý liturgický obřad si sama církev přála již od dávných dob. Tato přítomnost
faráře a svědků se stala řádnou kanonickou formou uzavírání
sňatku, kterou dekret Tridentského koncilu Tametsi prohlašuje za
nezbytnou podmínku jeho platnosti.
Nové církve
(486) 1.7. Podle rozhodnutí II. vatikánského koncilu a podle
nového Obřadu slavení manželství je považováno za vhodné, aby
u národů, které dospěly k evangeliu v nedávné době, byly pod
vedením církevní autority vypracovány nové liturgické a právní
normy, které by uváděly v soulad skutečnost křesťanského manželství s autentickými hodnotami tradic, jež jsou vlastní zmíněným národům.
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Tato rozličnost norem, která vychází z plurality kultur, je
kompatibilní s esenciální jednotou, nepřekračuje totiž meze legitimního pluralismu. Křesťanský eklesiální charakter spojení a vzájemného darování mezi manžely se totiž může vyjadřovat různými
způsoby, a to na základě vlivu křtu, který muž i žena přijali, a prostřednictvím přítomnosti svědků, mezi nimiž „kompetentní kněz“
zaujímá přednostní místo. Vzhledem k těmto rozličným prvkům
se zřejmě zdá být vhodné, aby se přikročilo k některým úpravám
kanonického práva.5
Úpravy kanonického práva
(487) 1.8. V budoucí podobě kanonického práva by se měla
projevovat určitá globální vize manželství na základě jeho různých dimenzí (osobních a společenských). Také církev si musí být
vědoma toho, že právní ustanovení mají stále pozorněji podporovat a rozvíjet lidské hodnoty manželství. Nicméně nesmíme se
domnívat, že takováto ustanovení by mohla obsáhnout veškerou
skutečnost manželství.
Personalistická vize instituce manželství
(488) 1.9. „Lidská osoba je a musí být počátkem, nositelem
i cílem všech společenských institucí, neboť má přirozenou potřebu žít společensky“ (GS, čl. 25, 1. odst.; č. př. Dokumenty II.
vatikánského koncilu, s. 202). Manželství jakožto niterné společenství manželského života a lásky (srov. GS, čl. 48) představuje
místo a způsob, které jsou vhodné k podporování dobra osob
podle jejich povolání. Z toho vyplývá, že manželství nikdy nesmí
být pojímáno jako způsob obětování osob jakémusi společnému
dobru, které by bylo vzhledem k osobám čímsi vnějším, protože
společné dobro je „souhrn podmínek společenského života, které
jak skupinám, tak jednotlivým členům dovolují úplnější a snazší
dosažení vlastní dokonalosti“ (GS, čl. 26, 1. odst.).
Poznámka překladatele: Následující připomínky k tehdejší podobě kanonického práva a zejména k jeho žádoucím úpravám je třeba chápat jako podněty
k novému CIC, který se v roce 1977 ještě připravoval.
5
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Struktura, a nikoli nadstavba
(489) 1.10. Ačkoli na svém počátku i v průběhu svého trvání
bývá podmíněno ekonomickou realitou, manželství není jakousi
nadstavbou soukromého vlastnění statků a výnosů. Ačkoli konkrétní podoby, na jejichž základě existují manželství a rodiny,
mohou být vázány na ekonomické podmínky, definitivní spojení
muže s ženou v manželském svazku odpovídá lidské přirozenosti
a požadavkům, které Stvořitel do lidské přirozenosti vložil. Právě
to je také důvodem, proč manželství nejenže nepředstavuje pro
manžele překážku pro jejich osobní zrání, ale spíše jim v tomto
zrání velmi napomáhá.
2. SVÁTOSTNOST KŘESŤANSKÉHO MANŽELSTVÍ, VAZBA MEZI KŘTEM
A SVÁTOSTÍ MANŽELSTVÍ

Reálný symbol a svátostné znamení
(490) 2.1. Ježíš Kristus prorockým způsobem odhalil skutečnost manželství tak, jak bylo Bohem zamýšleno na počátku
lidského rodu (srov. Gn 1, 27 = Mk 19, 6 par.; Mt 19, 4; Gn 2, 24 =
Mk 10, 7–8 par.; Mt 19, 5), a obnovil ho prostřednictvím své smrti
a svého vzkříšení. Z uvedeného důvodu je křesťanské manželství
prožíváno „v Pánu“ (srov. 1 Kor 7, 39) a je také určováno prvky
Kristova spásonosného působení.
Již ve Starém zákoně platilo, že manželské spojení bylo
obrazem smlouvy mezi Bohem a izraelským lidem (srov. Oz 2;
Jer 3, 6–13; Ez 16 a 23; Iz 54). V Novém zákoně je křesťanské
manželství povzneseno k ještě vyšší důstojnosti, neboť představuje tajemství, jež spojuje Krista s církví (srov. Ef 5, 21–33).
Teologická interpretace tuto analogii hlouběji vysvětluje: nejvyšší
láska a Pánovo sebedarování až k prolití jeho krve, rovněž tak
věrné a neodvolatelné přilnutí církve, jeho nevěsty, se stávají pro
křesťanské manželství vzorem a příkladem. Tato podobnost je
vztahem pravé účasti na smlouvě lásky mezi Kristem a církví. Ze
své strany, po způsobu reálného symbolu a svátostného znamení,
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křesťanské manželství konkrétně představuje Kristovu církev ve
světě a zejména z hlediska rodiny je odůvodněně nazýváno „domácí církev“ (srov. LG, čl. 11).
Svátost v úzkém slova smyslu
(491) 2.2. Tímto způsobem se manželství připodobňuje tajemství spojení mezi Ježíšem Kristem a jeho církví. Toto začlenění křesťanského manželství do ekonomie spásy již ospravedlňuje
název „svátost“, a to v nejširším slova smyslu. Jenomže manželství je také konkrétním shrnutím a opravdovým uskutečněním této
prapůvodní svátosti. Z toho vyplývá, že křesťanské manželství
samo v sobě je skutečným a vlastním znamením spásy, které
uděluje Kristovu milost. Z uvedeného důvodu je církev začleňuje
mezi sedm svátostí (srov. DS, č. 1527; 1801).
Mezi nerozlučitelností a svátostností manželství existuje
specifická vazba, čili ustavující vzájemný poměr. Nerozlučitelnost
vede k snazšímu poznání svátostnosti křesťanského manželství.
Z druhé strany, tedy z teologického hlediska, zase svátostnost
představuje poslední základ, i když nikoli jediný, nerozlučitelnosti
křesťanského manželství.
Křest, aktuální víra, úmysl, svátostné manželství
(492) 2.3. Stejně jako ostatní svátosti tak také manželství
v posledním důsledku uděluje milost na základě jednání Ježíše
Krista, a nikoli pouze na základě víry těch, kdo svátost manželství
přijímají. To však neznamená, že ve svátosti manželství by byla
milost udělována mimo víru nebo bez jakékoli víry. Z toho podle
klasických pravidel vyplývá, že víra se předpokládá jako „dispoziční příčina“ plodného účinku této svátosti. Nicméně platnost
manželství neimplikuje, že by tento účinek musel být plodný.
Existence „pokřtěných nevěřících“ dnes představuje nový
teologický problém a také obtížné pastorační dilema především
v případě, že se projeví jako zcela evidentní nedostatek, ba dokonce odmítání víry. Úmysl vykonat to, co konají Kristus a církev,
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je minimálním předpokladem, který se požaduje k tomu, aby se
souhlas stal na rovině svátostné skutečnosti opravdovým „lidským
úkonem“. Ačkoli problematika týkající se úmyslu a problematika
víry smluvních stran se nesmějí mezi sebou směšovat, platí také,
že je nelze od sebe úplně oddělovat. V posledním důsledku se totiž pravý úmysl rodí z živé víry a jí se také napájí. Tam, kde není
žádná stopa víry jako takové (ve smyslu „dispozice k víře“ = být
ochoten věřit), kde se nesetkáváme s žádnou touhou po milosti
a spáse, tam se také objevuje odůvodněná pochybnost, zda se tu
nachází výše zmíněný obecný a vskutku svátostný úmysl, či nikoliv, a zda je uzavřené manželství platné, nebo neplatné. Jak jsme
viděli, osobní víra smluvních stran sice sama o sobě nezakládá
svátostnost manželství, jestliže by však osobní víra úplně chyběla,
pak by tím zřejmě byla narušena sama platnost svátosti.
To vede jednak ke zrodu dalších problémů, které doposud
nemají dostačující řešení, jednak z toho vyplývá velmi závažná
pastorační odpovědnost ohledně křesťanského manželství. „Pastýři ať na prvním místě podporují a živí víru budoucích novomanželů, protože svátost manželství víru předpokládá a vyžaduje“ (srov.
Obřady manželství, úvod, č. 7).
Dynamická artikulace
(493) 2.4. Křest v církvi představuje sociální základ a svátost
víry, jejímž prostřednictvím se věřící stávají údy Kristova těla.
Existence „pokřtěných nevěřících“ s sebou nese velmi závažné
problémy i z právě uvedeného hlediska. Praktické a pastorální problémy naleznou své odpovídající řešení nikoli tím, že se
převrátí ústřední body nauky o svátostech a o manželství, nýbrž
jedině tak, že se radikálně obnoví křestní spiritualita. Je totiž třeba vnímat a obnovovat křest v esenciální jednotě i v dynamické
artikulaci všech jeho prvků a rozměrů. Jedná se o víru, přípravu
na svátost, obřad, vyznání víry, přivtělení ke Kristu a včlenění do
církve, mravní důsledky, aktivní účast na životě církve. Je nutno
podtrhovat niternou vazbu mezi křtem, vírou a církví. Jedině tak
je patrné, že manželství mezi pokřtěnými je „samo o sobě“ pravou
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svátostí, totiž nikoli díky působnosti nějakého automatismu, nýbrž
ze své vlastní vnitřní povahy.
3. POMĚR MEZI MANŽELSTVÍM NA ZÁKLADĚ STVOŘENÍ A MANŽELSTVÍM
JAKOŽTO SVÁTOSTÍ

Manželství chtěné Bohem
(494) 3.1. Jelikož všechno bylo stvořeno v Kristu, skrze
Krista a vzhledem k němu, manželství, jakožto pravé ustanovení
Boha stvořitele, se stává jednak předobrazem tajemství spojení
mezi Kristem Ženichem a církví jakožto nevěstou, jednak je manželství k tomuto tajemství zaměřeno. Totéž manželství slavené
mezi dvěma pokřtěnými bylo povýšeno k důstojnosti svátosti ve
vlastním slova smyslu, tedy k tomu, aby bylo znamením Kristovy
sponsální lásky k církvi a účastí na ním.
Neoddělitelnost od Kristova působení
(495) 3.2. Manželství mezi dvěma pokřtěnými, jakožto
instituce chtěná Bohem stvořitelem, nemůže být oddělováno od
svátosti manželství, protože svátostnost svazku mezi dvěma pokřtěnými nepředstavuje nějaký jeho případkový prvek, který by
mohl existovat nebo nemusel existovat, neboť tato svátostnost je
tak spjata s jeho podstatou, že od něho nemůže být oddělována.
Každé manželství mezi pokřtěnými musí být svátostné
(496) 3.3. Z uvedeného důvodu platí, že mezi pokřtěnými nemůže být opravdu a skutečně žádný jiný manželský stav odlišný
od toho, v němž muž křesťan a žena křesťanka, kteří se vzájemně
darují a přijímají jako manželé, a to svobodně a prostřednictvím
neodvolatelného osobního konsensu, jsou radikálně zbavováni
„tvrdosti jejich vlastního srdce“ (srov. Mt 19, 8) a skrze svátost
jsou opravdově a reálně zahrnováni do tajemství sponsálního
spojení mezi Kristem a církví, a tak dostávají reálnou možnost žít
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v trvalé lásce. V důsledku toho církev nemůže žádným způsobem
uznat, že dva pokřtění žijí v manželském soužití odpovídajícím jejich důstojnosti a jejich způsobu existence jakožto „nová stvoření
v Kristu“, pokud nejsou sjednoceni svátostí manželství.
„Legitimní“ manželství nekřesťanů
(497) 3.4. Síla a velikost Kristovy milosti se vztahuje na
všechny lidi, a to i na ty, kteří jsou mimo rámec církve. Děje se
tak v síle univerzální spasitelské vůle Boží. Oba právě zmíněné
prvky pronikají každou lidskou manželskou lásku a posilují její
stvořenou přirozenou povahu, a taktéž manželství, „jak tomu bylo
na počátku.“ Muži a ženy, kteří ještě nenaslouchali evangelijní
zvěsti, se tedy spojují a jsou spojeni v manželství lidskou smlouvou. Tomuto legitimnímu manželství nescházejí autentické kvality a hodnoty, jež mu dodávají trvalost. Tyto kvality a hodnoty,
i když si to manželé neuvědomují, pocházejí od Boha stvořitele
a jsou začleněny počínajícím způsobem do sponsální lásky, která
spojuje Krista s církví.
Spojení křesťanů, kteří opomíjejí požadavky svého křtu
(498) 3.5. Bylo by protiřečením tvrdit, že křesťané pokřtění
v katolické církvi by se mohli doopravdy uchylovat pouze k nesvátostnému manželskému stavu, jako kdyby se uspokojovali „stínem“, zatímco Kristus jim nabízí „skutečnost“ své sponsální lásky. Nicméně nelze vylučovat případy, v nichž je také u některých
křesťanů svědomí natolik deformováno nevědomostí a nepřekonatelnou pomýleností, že je to vede k upřímnému přesvědčení, že
mohou uzavřít manželství a vyloučit přitom svátost. V takovéto
situaci na jedné straně platí, že kvůli popírání víry a kvůli nedostatku úmyslu konat to, co koná církev, jsou takoví lidé neschopni
uzavřít svátostné manželství, na druhé straně jim však zůstává
přirozené právo uzavřít manželství. Za takovýchto podmínek jsou
schopni vzájemně se darovat a přijímat jako manželé s úmyslem
uzavřít neodvolatelný závazek. Toto vzájemné a neodvolatelné se63

bedarování mezi nimi utváří psychologický vztah, který vykazuje
vnitřní strukturu, jež je odlišná od čistě přechodného poměru. Takovýto vztah, i když vykazuje charakteristiky manželství, nemůže
být žádným způsobem církví uznán jako manželské soužití, byť
i nesvátostné. Pro církev totiž platí, že mezi dvěma pokřtěnými
neexistuje přirozené manželství, které by bylo odděleno od svátosti, nýbrž pouze přirozené manželství povznesené ke svátostné
důstojnosti.
Manželství uzavíraná postupně
(499) 3.6. Je tudíž chybou a velmi nebezpečnou záležitostí,
pokud by se v rámci církve zaváděla praxe nebo se dovolovalo,
aby tentýž pár slavil postupně různé obřady uzavírání manželství
odlišného stupně, i kdyby mezi těmito stupni existovala určitá
vazba, nebo aby se dovolovalo knězi nebo diákonovi asistovat
jako takoví nebo přednášet modlitby u příležitosti nesvátostného
manželství, které by pokřtěné osoby chtěly slavit.
Civilní manželství
(500) 3.7. V pluralitní společnosti může veřejná státní autorita snoubence zavázat k vykonání určité veřejné formy uzavírání
sňatku, na níž pak závisí jejich uznání jako manželů z strany politické obce. Tato veřejná státní autorita může také vydávat zákony,
které jasným a korektním způsobem upravují civilní důsledky
vyplývající z manželství, jakož i práva a povinností týkající se rodiny. Věřící katolíci ať jsou odpovídajícím způsobem poučeni, že
tyto oficiální formality, které se obvykle nazývají civilním manželstvím, pro ně nepředstavuje pravé manželství, ovšem kromě
takové situace, kdy na základě dispense od kanonické formy nebo
pro dlouhou absenci kvalifikovaného svědka ze strany církve by
pro ně samotná civilní ceremonie mohla představovat mimořádnou kanonickou formu slavení svátostného manželství (srov. kán.
1116). Pro nekřesťany a často také pro nekatolické křesťany může
64

tato civilní ceremonie mít konstitutivní hodnotu jak v případě legitimního manželství, tak v případě manželství svátostného.
4. NEROZLUČITELNOST MANŽELSTVÍ
Základní princip
(501) 4.1. Tradice prvotní církve, která se zakládá ne učení
Krista a apoštolů, hlásá nerozlučitelnost manželství i v případě,
když dojde k cizoložství. Proti této nauce nelze argumentovat texty, jejichž interpretace je velmi nesnadná, ani některými příklady
shovívavosti, jejichž rozsah a frekvence je jen stěží posuzovatelná, vůči osobám, jež se nacházejí ve velmi svízelných situacích.
Nauka církve
(502) 4.2. Tridentský koncil prohlásil, že církev se nemýlí,
když učila a učí podle nauky evangelia a apoštolů, že manželský
svazek nemůže být rozvázán na základě cizoložství. Nicméně
kvůli pochybnostem historické povahy (takové mínění zastávali:
Ambrosiaster, Catarinus a Kajetán) a z důvodů inspirovaných ekumenismem se koncil omezil na prohlášení anatématu proti těm,
kdo by popírali autoritu církve v dané záležitosti. Nelze tudíž tvrdit, že koncil by měl úmysl slavnostně definovat nerozlučitelnost
manželství jako pravdu víry. Nicméně je třeba brát zřetel na to, co
řekl PIUS XI. v encyklice Casti connubii, když hovořil o zmíněném
kánonu Tridentského koncilu: „Jestliže se církev nemýlila a nemýlí v této nauce a jestliže je každopádně jisté, že manželský svazek
nemůže být rozvázán ani kvůli cizoložství, pak z toho evidentně
vyplývá, že mnohem menší závažnost mají všechny ostatní důvody, které se obvykle pro rozvod udávají, a proto na ně není třeba
brát žádný ohled“ (srov. DS, č. 1807).

65

Nerozlučitelnost z vnitřních důvodů
(503) 4.3. Niterná nerozlučitelnost manželství může být nahlížena z různých hledisek a také rozličnými způsoby odůvodňována.
4.3.1. Z hlediska manželů: jejich niterné manželské spojení
jakožto vzájemné sebedarování dvou osob stejně jako sama manželská láska a prospěch potomstva vyžadují onu nerozlučitelnou
jednotu. Z toho pro manžele vyplývá mravní povinnost chránit,
udržovat a rozvíjet manželský svazek.
4.3.2. Ze strany Boha: z lidského úkonu, jehož prostřednictvím se manželé vzájemně darují a přijímají, se rodí pouto, které
se zakládá na Boží vůli a které je vepsáno do samotné stvořené
přirozenosti nezávisle na lidském rozhodování, a tak je vyňato
z moci manželů, a proto je toto pouto jako takové niterně nerozlučitelné.
(504) 4.3.3. Z christologického hlediska: poslední a nejhlubší základ křesťanského manželství spočívá ve skutečnosti, že toto
manželství je jednak obrazem a svátostí nerozlučitelného spojení
(dobrodiní svátosti), jednak o tomto nerozborném spojení mezi
Kristem a církví vydává svědectví. V tomto smyslu se nerozlučitelnost stává záležitostí milosti.
4.3.4. Ze společenského hlediska: nerozlučitelnost vyplývá
ze samotného ustanovení manželství. Osobní rozhodnutí manželů
je přijímáno, chráněno a posilováno samotnou společností, zejména pak církevní komunitou, a to kvůli dobrodiní potomstva i kvůli
společnému dobru (církevně právní rozměr).
Zmíněné různé aspekty jsou mezi sebou niterně propojeny:
věrnost, jíž jsou manželé vázáni a která má být společností chráněna, což platí zejména o církevní komunitě, požaduje Bůh stvořitel
i Kristus, jenž ji prostřednictvím své milosti činí realizovatelnou.
Vnější důvody nerozlučitelnosti a pravomoc církve nad manželstvími
(505) Souběžně s rozvojem praxe církev vypracovala nauku
týkající se její pravomoci nad manželstvím a vymezila jasně její
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rozsah i hranice. Církev uznává, že nemá žádnou moc rozvést
uzavřené a dokonané (ratum et consummatum) svátostné manželství. Z velmi závažných důvodů, přičemž je třeba brát zřetel na
prospěch víry a spásu duší, může kompetentní církevní autorita
ostatní manželství rozvázat, anebo podle jiné interpretace alespoň
prohlásit za rozvázaná.
Tato nauka není nic jiného než specifický případ teorie týkající se způsobu, jak se rozvíjela křesťanská nauka církve. Tato
teorie je dnes téměř všeobecně přijímána katolickými teology.
Nelze vyloučit, že by církev mohla dále upřesňovat pojmy
svátostnosti a naplnění manželství a lépe vysvětlovat jejich význam, takže celá nauka o nerozlučitelnosti manželství by mohla
být předkládána na základě přesnější a prohloubenější reflexe.
5. ROZVEDENÍ, KTEŘÍ UZAVŘELI DALŠÍ SŇATEK
Evangelijní radikalismus
(506) 5.1. Církev věrna radikalitě evangelia se nemůže zdržet toho, že spolu s apoštolem Pavlem bude tvrdit: „Těm, kteří
žijí v manželství, přikazuji – ne já, ale Pán – aby žena od muže
neodcházela. A když už odejde, ať zůstane neprovdána nebo se
s mužem smíří; a muž ať ženu neopouští.“ (1 Kor 7, 10–11). Z toho vyplývá, že nové svazky po rozvodu, jehož bylo dosaženo na
základě světského práva, není možno považovat ani za regulérní,
ani za oprávněné.
Prorocké svědectví
(507) 5.2. Tato přísnost vyplývá nikoli z nějakého čistě disciplinárního zákona ani z nějakého legalismu, nýbrž ze soudu,
jejž pronesl samotný Ježíš (srov. Mk 10, 6nn.). Takto vnímaná
přísná norma představuje prorocké svědectví neodvolatelně věrné
lásky, která váže Krista k církvi. Tato norma zároveň dokládá, že
láska manželů je včleněna do samotné Kristovy lásky (srov. Ef 5,
23–32).
67

Neslučitelnost tohoto stavu s možností přijímat eucharistii
(508) 5.3. Neslučitelnost stavu rozvedených, kteří uzavřeli
nový sňatek, s přikázáním a s tajemstvím velikonoční lásky Páně
s sebou nese to, že tito lidé nemohou přijímat eucharistii, která je
znamením spojení s Kristem. Přístup k přijímání eucharistie vede
výlučně přes pokání, které implikuje odsouzení vykonaného hříchu a předsevzetí už napříště nehřešit (srov. Tridentský koncil: DS,
č. 1676). Všichni křesťané ať si tudíž připomínají slova apoštola:
„Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní
se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento
chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde
o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení.“ (1 Kor 11, 27–29).
Pastorace rozvedených, kteří uzavřeli nový sňatek
(509) 5.4. Tato nelegitimní situace sice neumožňuje život
v plném společenství s církví, avšak křesťané, kteří se nacházejí
v daných podmínkách, nejsou vyloučeni z působení Boží milosti
a zbaveni vazby na církev. Nesmějí být tudíž připraveni o pastorační asistenci (proslov papeže ze 4. prosince 1977). Nejsou také
vyvázáni z některých povinností, jež vyplývají ze křtu, zejména
pokud jde o křesťanskou výchovu svého potomstva. Zůstávají jim
otevřeny cesty křesťanské modlitby jak veřejné, tak soukromé, kajícnosti, apoštolátu. Nesmějí být opomíjeni a je třeba jim pomáhat
stejně jako ostatním křesťanům, kteří usilují s pomocí Kristovy
milosti o to, aby se osvobodili od hříchu.
Bojovat proti příčinám rozvodů
(510) 5.5. Jako stále naléhavější se ukazuje nezbytnost pastoračního působení, které by předcházelo vzrůstajícímu počtu
rozvodů a následných sňatků rozvedených osob. K tomu výrazně
napomáhá, když se budoucím manželům vštěpuje vědomí všech
rozměrů jejich zodpovědnosti jakožto manželů a rodičů. Ať se stále přiléhavěji předkládá autentický význam svátostného manžel68

ství jakožto smlouvy uzavřené „v Pánu“ (srov. 1 Kor 7, 39). Tímto
způsobem budou křesťané lépe připraveni na to, aby zachovávali
Boží přikázání a aby vydávali svědectví spojení Krista s církví.
To přinese velký osobní prospěch manželům, jejich potomstvu
i samotné společnosti.
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Světla a stíny dokumentu MTK
Smíření a pokání z roku 1983
Na prvním místě podotýkáme, že český překlad vychází
přednostně z německého znění uveřejněného v EV 9, č. 297–
361, protože italský překlad ne vždy a v každém ohledu respektuje
originální znění. Uvádíme také předmluvu od Philippe Delhaye,
generálního sekretáře MTK, která je součástí edice v EV 9, ale
není připojena k vydání v edici COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969–2004, Bologna 2006, s. 218–234. Tato
předmluva se objevila spolu s vydáním francouzského překladu
dokumentu.
Určitý problém tkví v tom, kam tematicky tento dokument
zařadit. Jistěže převažuje aspekt sakramentální a spirituální,
nicméně problematika pokání a smíření má mnoho co do činění
také s christologií a zejména se soteriologií, dané téma se v řadě
ohledů dotýká rovněž morální teologie, zejména pak problematiky
hříchu. Čtenář si pochopitelně povšimne i určité styčné plochy dokumentu s praktickou teologií. Každopádně ale převažuje aspekt
sakramentální, a proto jsme se rozhodli začlenit dokument do
tohoto svazku.
Po těchto nutných předznamenáních přistoupíme ke kritické
prezentaci vlastního obsahu komentovaného textu, která implikuje i určitá doplnění a nové pohledy na danou záležitost.
Již v úvodu se setkáváme s velmi silným tvrzením: „Církev
je totiž pro svět svátostí smíření, a to v celistvosti své existence,
ve svém učení jako i ve svém životě.“ (č. 301). Církev je tedy svou
vlastní povahou usmiřující. To odpovídá začátku Lumen gentium,
kde je církev definována jako svátost sjednocení celého lidského
rodu s Bohem. Je-li hřích překážkou tohoto sjednocení a má-li být
církev svátostí tohoto sjednocení i v situaci hříchu, pak musí být
nevyhnutelně svou vlastní povahou také svátostí smíření celého
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lidského rodu s Bohem. Uvedená myšlenka se pak objevuje také
v posynodální exhortaci Jana Pavla II., která nese stejný titul jako
dokument MTK, tedy Reconciliatio et paenitentia:
„A tak lze úkol církve, jistě velmi obsáhlý a složitý, velice těsně však
spojený s Kristovým posláním, stručně shrnout v povinnosti, která je pro
ni nejpřednější, smířit člověka: s Bohem, se samotným člověkem, s bratry,
s veškerým tvorstvem, a to trvale, protože, jak jsem řekl jinde, církev je svou
podstatou vždy smiřující.“1

První část „A“ je věnována antropologickým předpokladům
smíření a pokání. Hned na začátku se konstatuje, že pokání a touha po smíření je fenomén rozšířený, byť v zamlžené podobě, ve
všech náboženstvích. Starozákonní koncepce staví na prioritě Božího jednání, na Boží nabídce smíření, na niž pak člověk odpovídá
(č. 303). Krize svátosti pokání je důsledkem krize současného
člověka, který ztrácí smysl pro hřích a svou vlastní mravní odpovědnost. Praxe svátosti pokání je nahlížena jako neúčinná, protože
velmi často nevede k proměně života a není účinná (č. 304).
Vynikající myšlenka se nachází v článku 305:
„Obnova antropologických předpokladů pokání tudíž musí začít
obnovou pojetí člověka jako osoby, která je mravně a nábožensky odpovědná. Je třeba nově doložit, že možnost upadnout do viny je dána spolu
s lidskou svobodou a že právě v tom také spočívá osobní důstojnost člověka. Patří totiž k člověku, že je sám odpovědný za svou realizaci. Primát
osoby nad věcmi tkví v tom, že člověk není pouze objektem vydaným na
pospas působení anonymních fyziologických, ekonomických, společenských a kulturních sil, ale že je také svobodným a odpovědným subjektem
a rovněž tak přímou příčinou napětí, rozdělení a odcizení, s nimž se ve světě setkáváme. Platí tudíž, že tam, kde se v zásadě neuznává vina a hřích,
tam je také v nebezpečí lidská důstojnost člověka.“

Pokání tedy člověka nejen nedegraduje, ale patří přesně
naopak k jeho pravé velikosti a důstojnosti osoby odpovědné za
své jednání. V tom se projevuje transcendence osoby nad věcmi,
JAN PAVEL II., Reconciliatio et paenitentia, posynodální ap. adhortace z 2. 12.
1984, čl. 8, český překlad – Praha 1996.
1
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transcendence jako přítomnost nevýslovného tajemství v nitru
lidské osoby.
Dovolím si podotknout, že obnova vědomí pravé důstojnosti lidské osoby je možná jedině na základě obnovy trinitární teologie, která bude spočívat v důsledné trinitarizaci teologie
a spirituality.2 Společenství s Bohem a pravou povahu transcendence lidské osoby totiž srozumitelně objasníme jedině na základě
skutečnosti, že lidské Já je sobě darováno Božím otcovským Ty.
Tento vztah synovství či dcerovství je stvořeným analogátem
věčného synovství, jež je nám darováno už na přirozené rovině
v Tom, jenž je Osoba–Dar, tedy v Duchu svatém.3 Zároveň si dovolím podotknout, že dnešní západní člověk často není schopen
unést svou odpovědnost, a právě proto se utíká k mýtům o reinkarnaci, které ho zdánlivě zbavují tísně z toho, že právě tento život je
rozhodující pro věčnost.
V č. 307 se hovoří o hříšných strukturách a konstatuje se,
že o tak zvaném strukturálním hříchu lze hovořit jen v analogickém slova smyslu, protože hřích je bytostně spjat s lidskou
osobou a svobodou jednotlivce. Tato teze se pochopitelně nachází
i v Kompendiu sociální nauky církve.4 Navzdory různým situacím
a vlivům hříšných struktur, které mohou představovat polehčující
okolnost, člověk zůstává svobodný, a proto kvůli transcendentnímu charakteru vlastní osoby je také svobodný a odpovědný za svá
rozhodnutí. Jelikož je lidská osoba tělesnou bytostí, pokání a smíření musí mít i tělesný a kosmický rozměr (č. 308). Lidská osoba
je také sociální bytostí, a proto i smíření a pokání musí mít sociální dimenzi spjatou s odporem k hříšným strukturám (č. 309). Na
tomto místě si dovolím připomenout, že ony hříšné struktury by
bylo možno definovat také na základě biblické kategorie „hříchu
světa“ (srov. Jan 1, 29). V č. 310 je hřích definován jako pokřivení
Srov. KKC, čl. 234.
Srov. C. V. POSPÍŠIL, „Nikdy nekončící zápas o člověka. Lidská osoba ve světle
christologie a trinitologie,“ in BEDŘICH, MARTIN – MOHELNÍK, BENEDIKT – PETRÁČEK, TOMÁŠ – SCHMIDT, NORBERT (eds.), In Spiritu veritatis – Almanach k 65.
narozeninám Dominika Duky OP, Krystal OP, Praha 2008, s. 297–310
4
Srov. např. KSNC, čl. 119; KKC, čl. 1869.
2
3
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člověka a pokřivená láska. V pozadí stojí Augustinovo pojetí hříchu jako srdce zakřiveného do sebe.
Poznamenávám, že ono vyjití ze sebe k Bohu a k bližním jakožto náprava pokřiveného Božího obrazu v člověku je myslitelná
pouze na základě otevření se trojičnímu pojetí lidské existence,
protože hypotetický jednoosobový Bůh by musel milovat nade vše
sám sebe, zatímco právě trojiční božství s sebou nese to, že Otec
vychází ze sebe k Synovi a Syn zase k Otci, toto vyjití a sebedarování je pak pramenem, z něhož vychází Duch svatý, v němž smíme mít podíl na tomto nevýslovném tajemství i my. Ne nadarmo
je principem obrácení křest ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
(srov. Mt 28, 18–20). V č. 311 se hovoří o přirozeném pokání,
které implikuje naději na konečné eschatologické smíření. Pokání
je již na přirozené rovině definováno jako „svátost přirozeného
zákona.“
Rozsáhlá část „B“ je věnována teologickým základům pokání. Totéž se v zásadě opakuje v titulu pododdílu „B.I.“, což není
metodologicky ideální. V č. 311 se konstatuje, že celé Písmo je
teocentrické a že hřích je v zásadě antropocentrickým zaměřením
člověka na sebe.
Celá záležitost se ale podle mého soudu stane mnohem jasnější, když se pojímá důsledně trinitárně. Pak totiž vyjde najevo,
že monologický teocentrismus hypoteticky jednoosobového Boha
musí provokovat prométheovský postoj monologického antropocentrismu ze strany člověka. Jakmile ale zjišťujeme, že Bůh Otec
po nás jakožto synech a dcerách nechce v posledním důsledku nic,
co by sám nedělal a čím by sám nebyl (srov. Mt 5, 48), protože on
staví na první místo svého zájmu Syna a v něm také nás, pak je
zřejmé, že naše spodobení s Otcem vyžaduje, abychom my kladli
Otce na první místo. Dialogický teocentrismus a dialogický
antropocentrismus se nejenom nevylučují, ale také vzájemně
doplňují a podmiňují. Pak je jasné, že právě v postoji dialogického teocentrismu ze strany syna dosahujeme paradoxně své plné
a pravé seberealizace.
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V č. 312 se hovoří o smlouvě a také o Božím hněvu. Tato záležitost je ale mnohem složitější, než by se na první pohled mohlo
zdát. Dovolím si poznamenat, že mladší a teologicky vyspělejší
vrstvy Starého zákona (pramen P) o Božím hněvu již nehovoří tak
bezprostředně, jako vrstvy starší. Stručně řečeno, Boží transcendence vylučuje, aby byl Bůh „vyveden z míry“ lidským hříchem.
On je vůči zlu svobodný. To se jen pokřivenému člověku, jehož
zvrácenou svobodu Bůh respektuje, zdá, že Bůh se hněvá, neboť
světlo zraňuje jen nemocné oko. Výpovědi o Božím hněvu jsou
tedy pravdivé jen ze strany nahlížení člověka, protože Bůh je
ve skutečnosti jen světlo a láska (srov. 1 Jan 4, 8). Zmiňuje se také
slavný text 2 Kor 5, 18–21, kde se říká, že nikoli my usmiřujeme
rozhněvaného Boha, ale přesně naopak, je to Bůh, kdo nás v Kristu usmiřuje se sebou.
V č. 314 se objevuje klasické napětí mezi sociální dimenzí
hříchu a jeho zásadně osobním charakterem. Napětí je konstatováno, ale nikoli uspokojivým způsobem vysvětleno.
Pasáž „B.II.“ hovoří o christologických základech smíření
a pokání. V č. 315 se implicitně předpokládá rozvoj Ježíšova lidského vědomí ohledně jeho poslání, protože se tvrdí: „Postupně,
jak se přibližoval závěr jeho pozemské existence, eventualita
mučednictví se pro něj stávala stále zřejmější jistotou (srov. Mk
14, 25).“ Základní forma křesťanského pokání tkví v následování
toho, jenž dal svůj život za mnohé (srov. Mk 10, 45).
V následujícím odstavci (č. 316) se velmi stručně hovoří
o předpokladech pokání a smíření (subjektivní aspekt soteriologie) ve spasitelském a vykupitelském významu Kristovy smrti
(objektivní aspekt soteriologie). Poněkud se opomíjí, že tento objektivní soteriologický význam sice vrcholí v kříži, nicméně platí,
že soteriologický význam přísluší celému Ježíšovu pozemskému
životu. Není rovněž zmíněn zjevitelský význam Ježíšova života
a kříže. Dnes srozumitelnější interpretace kategorie zastoupení je
podle mého mínění možná jedině na základě smíření.
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Na tomto místě si dovolím předložit pokud možno co nejstručněji koncepci smíření, která velmi jasně rozlišuje mezi
odpuštěním a smířením, pojímaným jako obnova narušeného
společenství. Hřích totiž znamená přerušení společenství s Bohem
ze strany člověka, ale nikoli ze strany Boha. Obnova společenství
vyžaduje jednak úkon poškozeného – odpuštění, Bůh je ale odpuštění samo, neboť je láska, jednak úkon poškoditele, který musí
začít prožívat bolest poškozeného jako svou vlastní. Toho v plné
míře nejsme schopni. Ježíš tedy v sobě jako vrcholný eschatologický Usmiřitel propojuje prožitek bolesti poškozeného jakožto
Boží Syn i poškoditele jakožto Syn člověka. To se naplno realizuje
v jeho smrti na kříži. My pak ve svátosti pokání litujeme – prožíváme bolest poškozeného jakou svou vlastní, nakolik jsme schopni, a zbytek doplňuje náš Mistr. Tak jsme v Kristu usmiřováni
s Bohem a zároveň obnovováni sami v sobě jako synové stvoření
k obrazu Syna. Pokání nás tedy neodcizuje sobě samým, ale právě
naopak nás jakoby opětně utváří ve vztahu k Otci, v Synu a díky
daru Ducha, jenž je Duchem společenství s Bohem i bratřími.5
Navazující č. 317 překračuje meze č. 316, kde se vše soustředí na Kristův kříž, když se konstatuje, že naše pokání je svátostné
a znamená vstup nejen do tajemství Kristovy smrti, ale také celého
jeho života a vzkříšení. Mezi č. 316 a 317 je tedy určitý nesoulad.
Pokání není v první řadě etickou a asketickou záležitostí a nesmí
se omezovat pouze na jednotlivé od sebe oddělené úkony, protože
v souvislosti se svým christologickým základem musí na základě
křtu charakterizovat celý náš život.
Pododdíl „B.III.“ hovoří o eklesiologických základech smíření. Kde je ale oddíl věnovaný pneumatologickým východiskům
smíření? Tato mezera je patrná hned v č. 318, kde se nachází zmínka o tom, že Duch působí smíření i mimo viditelné hranice církve.
Uvedené tvrzení prostě jako by padalo „z nebe“. Ukazuje se, že
Srov. C. V. POSPÍŠIL, „Trinitární, christologické a pneumatologické základy
tajemství smíření,“ in GEREON T. BIŇOVEC (ed.), Mozaika. Sborník pro premonstrátský život. Pokání, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha 2007,
s. 47–58.
5
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katolická teologie na počátku osmdesátých let se ještě tak úplně
nevymanila z určité inklinace k „christomonismu“. Jednoznačně
správné je konstatování, že církev jakožto svátost smíření klade
na věřící nárok, aby napodobovali odpouštějícího Boha ve vztahu
k bližním (č. 319). Církev sama kvůli nedokonalostem a hříchům
svých údů neustále potřebuje odpuštění a smíření (č. 320). Na jedné straně existuje celkový postoj odpuštění a ochoty ke smíření,
na druhé straně je tu moc odpouštět hříchy. Ta patří primárně Ježíšovi jako Vykupiteli. Mistr ale tuto moc předává také apoštolům
(č. 322) a následně také jejich nástupcům.
Odstavce 323–325 hovoří přímo o svátosti pokání. Je zajímavé, že MTK zvolila tento výraz, a nikoli název svátost smíření.
Naznačuje se, že tato svátost byla v církvi od počátku, její pochopení a výrazová forma však v dějinách procházely proměnami.
Sociální rozměr hříchu ukazuje na skutečnost, že odpuštění se
týká nejenom vztahu mezi hříšníkem a Bohem, ale také vztahu
mezi hříšníkem a církví! V odstavci č. 325 se předkládá klasická
nauka o poměru mezi svátostí pokání a ostatními svátostmi. Svátost pokání je těsně spjata se křtem, je definována dokonce jako
„druhý křest“, a je podobně jako křest předpokladem k přijetí
ostatních svátostí vyjma pomazání nemocných, kterážto svátost
působí také odpuštění lehkých hříchů.
Pasáž „B.IV.“ předkládá stručný nástin dějin svátosti smíření z teologického a magisteriálního hlediska. V odstavci č. 327
nacházející se zmínku o tom, že církev koná pokání v solidaritě
s hříšníkem za jeho provinění, je záhodno podtrhnout, protože jen
málokdo si uvědomuje potřebu konat pokání nejen za sebe, ale
v solidaritě a na základě bratrské lásky také za ostatní!
V dané souvislosti se autorovi tohoto příspěvku zdá být
vhodné, aby se uvažovalo o zavedení jakéhosi celocírkevního dne
pokání za hřešící bratry a za chyby, k nimž došlo v dějinách církve. Chceme-li mít podíl na „ziscích“ církve, tedy na společenství
svatých, pak musíme mít podíl i na „dluzích“ církevního společenství, povědomí čehož se projevuje právě v solidaritě s hřešícími.
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Nejde jenom o to, modlit se za ně, ale také s nimi nést břemena
jejich pokání. Tak se koneckonců budeme spodobovat s Kristem,
budeme naplňovat Kristův zákon (srov. Gal 6, 2), budeme si důkladněji uvědomovat sociální a eklesiální rozměr hříchu a smíření
(srov. požadavek vyslovený v č. 328), uvědomíme si velmi jasně,
že církev stojí právě na solidaritě s hříšníky, a tak se staneme věrohodnějšími i navenek.
Určitě velmi důležité je rozlišení dvou základních poloh
svátosti pokání. První se týká každodenních hříchů, druhá hříchů
těžkých. V církvi prvních staletí se svátost pokání týkala jen druhé
ze zmíněných situací. Posléze, s rozvojem individuální zpovědi,
se svátost začala stále více aplikovat i na první zmíněnou situaci
(č. 329). Svátost pokání a duchovní vedení, které se může konat
i mimo rámec svátosti, byly v církvi zejména od raného středověku úzce propojovány.
Obzvláštní pozornost z naší strany si určitě zasluhuje pasáž
označená jako „B.IV.c.“, kde se setkáváme s vynikajícím souhrnem stále platného učení Tridentského koncilu o svátosti
smíření (č. 334–339).
Závěrečný oddíl se týká praktických pastoračních otázek
spjatých s procesem obnovy pojímání svátosti pokání v životě
církve („C“).
V pododdílu „C.I.“ se připomínají různé formy a projevy kajícnosti. Od pokání v mimokřesťanských náboženstvích se křesťanské pokání a smíření odlišuje duchem Ježíše Krista. Opět ale
není zmiňován pneumatologický aspekt pokání (č. 340). V témže
odstavci je připomenuto eschatologické zacílení svátosti i to, že
kajícnost je proces, který může vycházet od méně vznešených
podob motivace k oněm vznešenějším. Paradoxně by tedy mělo
platit, že čím vyšší úroveň duchovního života, tím kvalitnější kajícnost. Odstavce 341–343 poukazují na pokání jako komplexní
jev, který se neomezuje pouze na svátostnou zpověď, čemuž by
mělo odpovídat pastorační vedení věřících v církvi.
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Pododdíl „C.II.“ je věnován problematice individuální
zpovědi a generální absoluce. Hned na začátku se připomíná, že
uplatňování všech forem kajícnosti nakonec povede k obnově
chápání individuální svátostné zpovědi. Mimosvátostné formy
kajícnosti a smíření se hodí především na oblast každodenních
hříchů (č. 344–345). Společná kající bohoslužba má mnoho předností, nemůže však nahrazovat osobní svátostnou zpověď (č. 346).
Pokud se jedná o generální absoluci po obecném společném vyznání hříchů, MTK doporučuje, aby se tato praxe omezovala
nebo dokonce vylučovala, protože je spjata s povinností věřících
v normální situaci co nejdříve přistoupit k individuální zpovědi.
Jako mnohem méně problematické řešení svízelné pastorační situace se jeví vzbuzení dokonalé lítosti s jasným vědomím (votum),
že při první příležitosti věřící přistoupí k individuální zpovědi
(č. 347–348).
Pasáž „C.III.“ obsahuje objasnění problematiky rozlišování
lehkých a těžkých hříchů, což má bezesporu velký význam pro
praxi pokání a smíření, protože na oblast každodenních hříchů lze
aplikovat velké množství mimosvátostných forem pokání, zatímco smíření v situaci těžkého hříchu nutně vyžaduje individuální
zpověď.
Nauka o rozlišování každodenních a těžkých hříchů je patrná
v celé tradici církve (č. 352). V témže odstavci nacházíme zásadní
vyjádření týkající se pokusu dělit hříchy na kapitální, těžké
a lehké:
„Často je patrná snaha nahrazovat nebo doplňovat dvojčlenné rozlišování hříchů na těžké a nikoli těžké pomocí trojčlenného rozlišování na kapitální hříchy (crimina, peccata capitalia), těžké hříchy (peccata gravia)
a lehké hříchy (peccata venialia). Toto trojčlenné rozlišování je ospravedlnitelné na rovině fenomenologické a popisné, avšak na teologické rovině
nelze obcházet zásadní rozlišení, které odděluje „ano“ od „ne“ vyřčeného
člověkem Bohu; stav milost a život ve společenství a přátelství s Bohem
na jedné straně a na druhé straně stav hříchu, vzdálenosti od Boha, který
pak vede ke ztrátě věčného života. Mezi těmito dvěma stavy není možné
včleňovat nějaký třetí. Tradiční rozlišování na dvě kategorie hříchů tudíž
vyjadřuje závažnost mravního rozhodnutí člověka.“
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Velmi důležité je také následující konstatování:
„Podle církevní a teologické tradice platí, že pro křesťana, jenž se nachází v stavu milosti a běžně se účastní na svátostném životě církve, není
kvůli síle milosti tak snadné upadnout do těžkého hříchu a že těžký hřích
není v křesťanském životě něčím běžným (č. 355).“

Závěrečná pasáž označená „C.IV.“ předkládá klasickou
nauku o poměru pokání a eucharistie, která sice může představovat smíření v oblasti každodenních hříchů, nicméně v oblasti
těžkých hříchů rozhodně nikoli.
Nyní přistoupíme k závěrečnému hodnocení. Vedle nesporných přínosů, které jsme ocenili výše, je ale třeba zmínit také
další nedostatky. V první řadě se nevěnuje dostatečná pozornost
pneumatologickému rozměru pokání a smíření, a reflexe nebere dostatečný zřetel na trinitární aspekt pokání a smíření.
V dokumentu úplně schází byť i jenom zmínka o odpustkové
praxi církve, což je podle mého soudu velmi vážné teologické
opomenutí. V dané souvislosti je třeba odkázat na velmi zajímavý
souhrn dokumentů, jimiž se tato praxe upravuje.6 Právě na tyto
scházející momenty jsem si dovolil ve formě jakéhosi dialogu
s MTK upozornit a pokud možno něco také v jistém ohledu doplnit. Každopádně ale platí, že daný dokument si přes určité nedostatky i dnes, tedy více než 27 let od svého vzniku, zasluhuje naši
pozornost.

6

Srov. APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE, Enchiridion odpustků. ČBK: Praha 2000.
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Jelikož MTK před edicí dokumentu neklade přehled základní struktury dokumentu, jak je tomu zvykem dnes, uvádíme
tento údaj v rámci úvodu k českému vydání daného textu:
Smíření a pokání
Předběžná poznámka
Úvod
A. Antropologický kontext pokání
A.I. Esence pokání z antropologického hlediska
A.II. Antropologické rozměry pokání
B. Teologické základy pokání
B.I. Teologické základy
B.II. Christologické základy
B.III. Církevní základy
B.IV. Základy v dějinách dogmatu a v dějinách teologie
a. Konstanty historického vývoje
b. Variabilita v historickém vývoji
c. Učení Tridentského koncilu
C. Reflexe nad některými důležitými otázkami praktické povahy
C.I. Jednota a rozličnost forem pokání
C.II. Individuální zpověď, kající bohoslužba, generální absoluce
C.III. Hříchy – těžké hříchy – lehké hříchy
C.IV. Pokání a eucharistie
Závěr
C. V. Pospíšil
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Smíření a pokání7
(1983)8
(Versöhnung und Buße)
PŘEDBĚŽNÁ POZNÁMKA
(297) Výroční zpráva Mezinárodní teologické komise nabyla
v roce 1983 nezvyklé podoby. Generální sekretář biskupského
synodu, monsignor Tomko, totiž požádal MTK, aby věnovala své
řádné zasedání v roce 1982 naukovému a metodickému studiu
problematice pokání a smíření, o níž měli diskutovat synodální
otcové v říjnu 1983. Jeho eminence kardinál Joseph Ratzinger,
prezident MTK, mohl předat včas výsledky těchto prací a dnes
autorizuje zveřejnění a rozšíření zmíněného textu. Oficiální9 text
MTK, Versöhnung und Buße, závěrečná relace z roku 1982 schválená MTK
„specifickým způsobem.“ Uveřejnění dokumentu: 29. července 1983. Italská
verze se objevila v Civiltà Cattolica 135, 1984 1/3205, s. 45–72. Oficiální text
dokumentu byl redigován v německém jazyce, jak precizuje monsignor Delhaye
v předběžné poznámce k francouzské verzi dokumentu. Zmíněná poznámka je
tudíž také ve francouzštině. Tento překlad dokumentu byl proveden se souhlasem členů MTK francouzského jazyka a publikován v La documentation catholique 65, 1983, 22, s. 1158–1169. Přidružený sekretář MTK mons. Jarry poskytnul
editorům textu v EV 9 laskavě k dispozici strojopis textu v německém jazyce,
jehož publikace v Herder-Korrespondenz, o níž ve své předběžné poznámce
hovoří monsignor Delhaye, se nakonec neuskutečnila. Vzhledem ke zmíněné
německé verzi přináší ona francouzská v poznámkovém aparátu dvě upřesnění.
Poznámka překladatele: Posledně zmíněná upřesnění se promítají i do české edice vzniklé podle bilingvní edice dokumentu v EV 9, č. 297–361.
8
Ve vydání COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969–2004,
Edizioni Studio Domenicano: Bologna 2006, s. 218 se uvádí rok 1982, tedy doba
konání plenárního zasedání, kde se text redigoval. Text se však objevil až ve
výroční zprávě MTK z roku 1983 a byl publikován v roce 1984. Dále je třeba
poznamenat, že v této edici se opomíjí předběžná poznámka generálního sekretáře Ph. Delhaye, kterou ovšem v českém vydání uvádíme ve shodě s tím, co se
nachází v EV 9.
9
Následující dvě souvětí se nacházejí ve francouzském originálu této předběžné poznámky, v následném oficiálním italském překladu jsou tyto věty vypuštěny.
7
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v německém jazyce bude co nejdříve publikován v Herder-Korrespondenz. Francouzský překlad, který nyní předkládáme, byl vytvořen Sekretariátem MTK a schválen členy MTK francouzského
jazyka.
Jelikož MTK se rozhodla pojmout problematiku pokání
širším způsobem, nejde na tomto místě pouze o posouzení některých dnes aktuálnějších otázek (část C). MTK tedy chtěla nejprve
věnovat pozornost antropologickým aspektům smíření, které jsou
tak důležité pro lidi naší doby (část A). Následně bylo pochopitelně vhodné konfrontovat tento pohled s tím, co učí Písmo svaté,
především pak s christologickou naukou a s celým životem církve
(část B, I, II, III). Dále byly podtrženy některé trvalé charakteristiky pokání a smíření i některé jejich varianty (část B, IV, a, b).
Nauka Tridentského koncilu byla analyzována ve světle věrnosti
magisteriu jakož z ekumenického hlediska (část B, IV, c).
(298) Práci subkomise vedl profesor Walter Kasper z univerzity v Tübingen, jehož spolupracovníky byli: ctihodný otec
Barnaba Ahern, americký exegeta, monsignor Heinz Schürmann,
známý biblista z Erfurtu, ctihodný otec Bernard Sesboüé SJ z Paříže, monsignor Karl Lehmann, tehdejší profesor ve Freiburgu im
Breisgau a nyní biskup v Mohuči, profesor Karl Peter z Katolické
univerzity ve Washingtonu, monsignor Carlo Caffarra, prezident
institutu Jana Pavla II. v Římě, a všeobecně známý otec Yves
Congar OP.
Další text tedy obohacuje onu dlouhou řadu dokumentů, které tato komise publikovala od svého založení v roce 1969. První
sbírka těchto textů byla publikována v CETE Madrid: Comissión
teológica internacional, Documentos 1969–1980 s dodatkovým
sešitkem za rok 1981.
Philippe Delhaye
generální sekretář MTK
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ÚVOD
(299) V Ježíšově hlásání je výzva k obrácení bezprostředně
spjata s radostnou zvěstí (Evangeliem) o příchodu Božího království (srov. Mk 1, 14n.). Když tedy církev v Ježíšových stopách a v síle poslání, které od něho dostala, volá lidi k obrácení
a zvěstuje smíření světa, způsobené Bohem prostřednictvím smrti
a vzkříšení Ježíše Krista (srov. 2 Kor 5, 18–20), zvěstuje Boha,
jenž je štědrý ve svém milosrdenství (srov. Ef 2, 4) a jenž neodmítá být nazýván Bohem lidí (srov. Žid 11, 16).
(300) Z uvedených důvodů platí, že zvěstování, které hlásá
Boží bytí a příchod jeho Království, zároveň ohlašuje spásu lidí
a usmíření světa. Hřích naproti tomu neuznává Boha jako Boha
a odmítá společenství s ním, společenství, k němuž Bůh povolal
lidi již na počátku stvoření. Hřích zároveň znamená, že lidé ztrácejí smysl a účel vlastní existence a že se odcizují jeden druhému.
Nicméně i když my nejsme věrní, Bůh ze své strany zůstává věrný. Z uvedeného důvodu uzavřel smlouvu nejprve s lidem, který
si sám vyvolil, posléze, když nadešla plnost času, obnovil tuto
smlouvu tak, že Ježíše Krista ustanovil jako jediného prostředníka mezi Bohem a lidmi (srov. 1 Tim 2, 5). Tuto novou a věčnou
smlouvu ustanovil v krvi prolité Ježíšem Kristem za mnohé na
odpuštění hříchů (srov. Mt 26, 28).
(301) Jestliže jádro křesťanského poselství je skutečně takové, pak se ovšem téma pokání a smíření týká církve. Církev je
totiž pro svět svátostí smíření, a to v celistvosti své existence, ve
svém učení jako i ve svém životě. Z druhé strany nahlíženo, ztráta
smyslu pro hřích, kterou dnes shledáváme v mnoha částech světa,
má své vlastní kořeny ve ztrátě smyslu pro Boha a následně vede
ke ztrátě smyslu lidského života. Když tedy církev hlásá obrácení
a smíření, projevuje se jako věrná zároveň Bohu i lidem, jedná
jako správkyně a rozdělovatelka Božích tajemství (srov. 1 Kor
4, 1) a zároveň pracuje na spáse člověka.
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(302) V tomto kontextu, který je „bez oddělování a směšování“ zároveň teologický a antropologický, MTK předkládá následující příspěvek, který od ní byl vyžádán u příležitosti konání
biskupské synody v roce 1983. Záměrem MTK není říci všechno
a také nechce opakovat to, co je všeobecně známo a přijímáno.
MTK však kvůli tomu, aby zůstala věrná svému vlastnímu poslání, se nemíní omezovat výlučně na teologické a pastorální problémy přítomného okamžiku. MTK je totiž přesvědčena, že pokání
a smíření mají obzvláště důležitou roli v otázce setkávání různých
lidských kulturních mentalit. MTK je zároveň přesvědčena o tom,
že existuje neoddiskutovatelná vazba mezi naukou církve a praxí,
kterou církev prožívá. MTK si tedy přeje předložit svou reflexi ve
třech základních okruzích:
1. Analýza dnešní antropologické situace pokání ve vztahu
k současné krizi člověka.
2. Biblické, historické a dogmatické základy nauky o pokání.
3. Úvahy vztahující se k některým důležitým problémům
ohledně nauky o pokání a ohledně její praxe.
A. ANTROPOLOGICKÝ KONTEXT POKÁNÍ
A.I. Esence pokání z antropologického hlediska
(303) 1. Vina a hřích, pokání a obrácení jsou univerzálně
lidské jevy, s nimž se setkáváme v různých v různých historických výrazových podobách ve všech náboženstvích a kulturách,
i když jsou často zamlžené a někdy také zbavené své pravé povahy. Výzva k pokání a poselství, které ve Starém i v Novém
zákoně zvěstuje smíření udělované Bohem, předpokládá, očišťuje
a překračuje tento univerzální lidský fenomén. Podle pojetí Písma
svatého totiž obrácení a pokání představují lidskou odpověď, která
je umožněna milostí, v jejíž síle se také uskutečňuje, na nabídku
smíření, jež přišla od Boha. Pokání je tudíž zároveň dar milosti
a také svobodný a mravně odpovědný úkon člověka (actus humanus – lidský úkon), čili úkon, jehož prostřednictvím se lidský subjekt uznává odpovědným za všechny zlé úkony, a současně tento
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lidský subjekt svým osobním rozhodnutím mění svůj vlastní život
tak, že mu vtiskuje nové zaměření orientované k Bohu. Z této
jednoty plné napětí mezi Božím a lidským jednáním v aktu pokání vyplývá, že pastorační péče o obnovení postoje k pokání a ke
svátosti pokání bude na základě vlastní povahy věcí nevyhnutelně
zahrnovat pozornost vůči antropologickým předpokladům pokání,
tedy vůči jeho ekonomickým, sociologickým, psychologickým
a spirituálním souvislostem.
(304) 2. Krize, která v současné době postihuje chápání
a praktikování pokání nezávisí ani výlučně ani na prvním místě
na specifických problémech na rovině dogmatické, disciplinární
či pastorační. V rozsáhlých oblastech současného světa došlo
ke ztrátě smyslu pro hřích a následně také smyslu pro pokání.
Tato situace má celou řadu příčin. Nejdříve je třeba poukázat na
vnitrocírkevní příčiny. Pokání, jak bývalo často v církvi praktikováno až do nedávné minulosti, začali mnozí křesťané považovat
za lidsky neúčinné. V mnoha případech konkrétní praxe pokání
nemá žádný vliv na život jednotlivců ani na dramatickou situaci
současného světa. K tomu je třeba připojit jeden aspekt, který je
vzhledem k církvi spíše vnější záležitostí: Současná krize pokání
se v posledním důsledku zakládá na krizi moderního člověka, především člověka poznamenaného západní kulturou, je to krize jeho
vlastního sebepochopení. Obecně platí, že tento moderní člověk
už nezná hřích a odmítá uznávat jak hřích, tak obrácení. V našich
dobách totiž velmi často dochází k tomu, že vina a hřích se už
nechápou jako původní prvek odobní odpovědnosti člověka, nýbrž jako druhotný projev toho, co pochází z přirozenosti, kultury,
společnosti, dějin, vztahů, podvědomí atd. Hřích a obrácení se tak
stavějí na rovinu ideologie nebo iluze. Tímto způsobem se dospělo k oslabení osobního svědomí ve prospěch vlivu společenských
norem silně dechristianizovaného světa, jemuž je člověk vystaven
více méně nevědomě.
(305) 3. Obnova antropologických předpokladů pokání tudíž
musí začít obnovou pojetí člověka jako osoby, která je mravně
a nábožensky odpovědná. Je třeba nově doložit, že možnost upad85

nout do viny je dána spolu s lidskou svobodou a že právě v tom
také spočívá osobní důstojnost člověka. Patří totiž k člověku, že
je sám odpovědný za svou realizaci. Primát osoby nad věcmi tkví
v tom, že člověk není pouze objektem vydaným na pospas působení anonymních fyziologických, ekonomických, společenských
a kulturních sil, ale že je také svobodným a odpovědným subjektem a rovněž tak přímou příčinou napětí, rozdělení a odcizení,
s nimž se ve světě setkáváme. Platí tudíž, že tam, kde se v zásadě
neuznává vina a hřích, tam je také v nebezpečí lidská důstojnost
člověka.
(306) 4. Nepodmíněná důstojnost člověka jakožto osoby se
v posledním důsledku zakládá na jeho vztahu k Bohu; na jeho podobnosti s Bohem a na zdarma darovaném povolání, které ho vybízí k tomu, aby vstoupil do společenství s Bohem. Z uvedeného
důvodu platí, že člověk pro sebe zůstává neřešitelnou otázkou, na
niž jedině Bůh může dát uspokojivou a zcela jistou odpověď. Ano,
jedině Bůh a společenství s ním jsou opravdovou odpovědí na
problém, který stojí před člověkem a jímž je člověk sám v hloubi
svého bytí.10 Obnova člověka a vědomí ohledně jeho vlastní osobní důstojnosti musí tudíž začít obrácením k Bohu a návratem do
společenství s ním. Z opačné strany viděno platí, že když církev
vybízí člověka k tomu, aby se obrátil k Bohu, pak je „znamením
a záštitou transcendence lidské osoby.“11
A.II. Antropologické rozměry pokání
(307) 1. Lidská osoba je esenciálně ustavena jako tělesná
existence. Ve své konkrétní realizaci mnoha způsoby závisí na
fyziologických, ekonomických, sociologických, kulturních a psychologických podmínkách. Z druhé strany viděno platí, že vina
a hřích se vtělují také do lidmi a lidskými společnostmi vytvořených řádů a struktur, jež jsou zase ze své strany interiorizovány
lidmi, kteří v těchto uspořádáních a strukturách žijí, a tak mohou
zatěžovat lidskou svobodu a vést k hříchu. Struktury takto pozna10
11

Srov. GS, čl. 21.
GS, čl. 76; český překlad: Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 250.
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menané a zatížené hříchem mohou na člověka působit odcizujícím
a destruktivním způsobem. Nicméně navzdory jejich velkému vlivu na osobní jednání jednotlivců lze hovořit o „hříšných strukturách“ nebo o „strukturálním hříchu“ nanejvýš v analogickém slova
smyslu. Ve vlastním slova smyslu je totiž hříchu schopen jenom
člověk. Ovšem právě proto, že zmíněné struktury mají svůj původ
v hříchu a mohou být rovněž příležitostí k hříchu nebo pobízet
člověka k hříchu, obrácení a pokání musejí tam, kde je to možné, rozšiřovat svou působnost natolik, aby docházelo k proměně
zmíněných struktur. Takovéto proměny ale předpokládají osobní
obrácení, a proto je třeba podporovat je pomocí prostředků, které
se vztahují na smíření a které k němu přivádějí.
(308) V daných záležitostech závisí konkrétní možnost také
na situaci a prostředcích, jimiž disponuje konkrétní osoba v určité
společnosti. Velké části lidstva jsou dnes nuceny snášet s utrpením
a v duchu kajícnosti zlé struktury v oblasti ekonomie, sociálního
života a politiky. Pro mnoho lidí platí, že vyhýbání se spolupráci
s takovými strukturami s sebou nese citelné odřeknutí se určitých
dober a situací, což se může naplňovat i formou uloženého trestu.
Úsilí o snížení škodlivosti určitých struktur nebo o jejich odstranění uvádí člověka do velkých obtíží, někdy ho vystavuje i pronásledování, což vše je třeba snášet v duchu kajícnosti.
Z těchto rozličných perspektiv pro nás dnes novým způsobem vyplývá, že obrácení a pokání nevyhnutelně musí mít tělesný
a kosmický rozměr a že musejí přinášet plody tělesné kajícnosti.
Prostřednictvím obrácení člověka k Bohu, které tímto způsobem
zahrnuje celou osobu, se uskutečňuje to, že k Bohu se obrací a navrací veškeré jsoucno.
(309) 2. Lidská osoba je nejen tělesná, ale také sociální, proto platí, že obrácení člověka k Bohu je neoddělitelně spjato s obrácením k bratřím. Bůh je skutečně Otcem všech lidí a právě díky
němu a pod ním celé lidstvo představuje jedinou rodinu. Z uvedeného důvodu o pravém obrácení můžeme hovořit jedině tehdy,
když se naplňují požadavky spravedlnosti spolu s nasazením za
spravedlivější řád, za mír a za svobodu těch ostatních. Usmíře87

ní s Bohem musí vést také k usmíření s bratry a také k tomu, že
člověk přispívá k rozvoji civilizace lásky, jejíž svátostí, tedy znamením a nástrojem je církev. Nicméně obrácení k Bohu nepřináší
pouze sociální důsledky, ale také implikuje některé sociální předpoklady. Jedině osoba, která zakouší lásku, se může láskyplným
způsobem otvírat Bohu a ostatním. Pokání tudíž nemůže být vnímáno výlučně jako vnitřní a privátní záležitost. Poněvadž (a nikoli
ačkoli) je osobním úkonem, pokání nabývá také určitý sociální
rozměr. Jedná se o zřetel, který má velkou důležitost pro ospravedlňování jak eklesiálního, tak svátostného aspektu pokání.
(310) 3. Jelikož je bytostí žijící v čase a v dějinách, člověk
nachází svou identitu jedině tehdy, když uzná vlastní hříšnou
minulost a otevře se nové budoucnosti. Hřích může být určitě
pojímán jako pokřivení člověka (incurvatio hominis) nebo jako
pokřivená láska (amor curvus). Obrácení tkví v tom, že člověk
odstraní takovéto sobecké zaměření na sebe a opětně se otevře
lásce k Bohu a k bližnímu. Tento dvojí pohyb se naplňuje při vyznávání viny. Člověk zde uznává svou minulost jakožto hříšník,
zároveň se otvírá a zaujímá pozici před Bohem a před lidmi, aby
tak začal novou budoucnost ve společenství s Bohem a se svými
bratry. Z antropologického hlediska takovéto vyznání již představuje esenciální prvek pokání, neboť na psychologické a společenské rovině má osvobozující a usmiřující účinnost. Obnova
svátosti pokání může stavět na této antropologické perspektivě
a na uvedeném základě učinit osobní vyznání hříchů znovu čímsi
srozumitelným. Zároveň se tato obnova bezpochyby může a musí
od tohoto antropologického pohledu nechat poučovat, aby se tak
svátost pokání opět zřejměji chápala a prakticky prováděla jako
dialogická svátost.
(311) 4. Všude tam, kde se lidé tímto způsobem obracejí, konají pokání a uznávají svou vinu, čerpají z nejhlubšího tajemství
osoby, které pak svým způsobem přivádí k tajemství Boha. Všude
tam, kde se toto uskutečňuje, se předjímavým způsobem realizuje naděje na poslední smysl a na eschatologické smíření světa,
naděje, která nám byla zjevena a darována ve své plnosti jedině
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prostřednictvím Ježíše Krista. Jelikož pokání nahlížené z univerzálně lidského a náboženského hlediska počátečním a zlomkovitým způsobem předjímá to, co je dáno věřícím v plnosti skrze
Ježíše Krista, lze ho kvalifikovat jako svátost přirozeného zákona
(sacramentum legis naturae) (srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, In IV Sent.
22, a. 3).
B. TEOLOGICKÉ ZÁKLADY POKÁNÍ
B.I. Teologické základy
(312) 1. Poselství Starého a Nového zákona, které dalece
překračuje očekávání člověka, má zásadně teocentrickou povahu.
Jedná se o to, že se zjevuje Boží božské bytí a jeho sláva, že přichází jeho Království, že se naplňuje jeho vůle a že jeho jméno
bude oslaveno (srov. Mt 6, 9n.; Lk 11, 2). Tomu také odpovídá
začátek dekalogu: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh...“ (Ex 20, 2; Dt 5,
6). Požadavek naprostého sebedarování Bohu a bližnímu dosahuje
v Ježíšovi takové vznešenosti, obsahové hloubky a naléhavosti, že
to přesahuje dokonce to, s čím se setkáváme ve Starém zákoně
(srov. Mk 12, 29–31). Naproti tomu hřích znamená postoj a jednání člověka, který neuznává Boha a jeho Království. Z uvedeného důvodu se hřích v Písmu svatém popisuje jako neposlušnost,
modloslužba a absolutizace autonomie člověka v jeho nároku na
soběstačnost. Když se tedy člověk vzdaluje od Boha a obrací se
nespořádaně k velikostem stvoření, v posledním důsledku nedosahuje pravdy svého stvořeného bytí, odcizuje se sám sobě (srov.
Řím 1, 21nn.). Když se člověk opětně prostřednictvím obrácení
zaměřuje k Bohu jako ke svému původci a cíli, nalézá tím samým
opětně smysl své vlastní existence.
(313) 2. Ve Starém zákoně je idea Boha podmíněna ideou
smlouvy. Bůh je popisován jako milující manžel, jako otec plný
dobrotivosti. On je štědrý na milosrdenství (dives in misericordia),
stále ochotný k odpuštění a ke smíření, stále odhodlaný obnovit
smlouvu. Realitou je jistě i Boží hněv, který dokládá, že Bůh se
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ve své lásce cítí být zasahován zlem, které je ve světě, a reaguje
na nespravedlnost a lež. Z tohoto hlediska je hřích popisován jako
přerušení smlouvy a přirovnává se k cizoložství. V prorockých
knihách představuje zkušenost Boží milosti a věrnosti první a poslední slovo smlouvy. Konečně u Ježíše se radikalismus výzvy
k obrácení a s tím spjatých požadavků včleňuje do jeho poselství
spásy (srov. Lk 6, 35). Ježíš přisuzuje evangeliu absolutní prioritu
nad zákonem. To však neznamená, že pro Ježíše by neexistoval
žádný mravní požadavek, spíše platí to, že jeho mravní požadavky
a jeho výzva k obrácení nejsou pochopitelné a realizovatelné jinak
než v rámci jeho „radostné zvěsti“. Působení Otcovy lásky a jeho
předcházející vůle odpustit jsou jednak prvními kroky na cestě
osvobození člověka, jednak povzbuzují člověka k obrácení a k tomu, aby se bezvýhradně odevzdal Bohu, a také toto vše umožňují.
Obrácení a pokání tudíž jsou nejen čistě lidskými úkony, ale také
darem milosti. Když se člověk totiž věnuje pouze svým vlastním
pokusům o obrácení, pak stále zůstává v podmíněnosti hříchu,
nespravedlnosti, nedostatku pokoje, otroctví a toho všeho, co znemožňuje pravé smíření. Pouze Bůh může člověka uzdravit v jeho
nejhlubším kořeni a poskytnout mu kvalitativně nový začátek tak,
že mu daruje nové srdce (srov. Jer 31, 33; Ez 36, 26). Nejsme to
my, kdo se usmiřujeme s Bohem, ale je to Bůh, kdo nás skrze Krista smiřuje se sebou (srov. 2 Kor 5, 18).
(314) 3. Ve Starém i v Novém zákoně se jak hřích, tak obrácení člověka nepojímají čistě individualistickým způsobem.
Naopak, právě v prorockých knihách Starého zákona Bůh ve
jménu smlouvy odsuzuje hříchy proti sociální spravedlnosti. Starý
i Nový zákon nahlížejí člověka jako začleněného do solidarity
lidu a celého lidstva (srov. Gn 3; Řím 5), tedy do solidarity nového Božího lidu. Na druhé straně již proroci ze sedmého a šestého
století před Kristem odhalují osobní odpovědnost každého člověka. Konečně obrácení k Ježíši Kristu vybízí jednotlivce k tomu,
aby se osvobodil od svých vlastních nacionálních afektů a uvádí
člověka do nového Božího lidu, který zahrnuje všechny národy.
A navíc zejména milost obrácení vyžaduje od člověka trojí odpo90

věď. Na prvním místě je to skutečná proměna srdce, tedy novost
ducha smyšlení. Obrácení a pokání představují základní rozhodnutí (k této věci viz níže C.III., č. 3n.) osoby zaměřené k Bohu
a také zásadní odřeknutí se hříchu. Na druhém místě již u proroka
Jeremiáše vidíme to, že se od hříšníka očekává veřejné vyznání
vlastní viny a slib polepšení „před Pánem“ (srov. Jer 36, 5–7). Podobně i u Ježíše vidíme, že víra, která se prověřuje svou štědrostí
(srov. Mk 1, 15), překypující kající vyznání a prosba za odpuštění
(srov. Lk 11, 4; srov. 18, 10–14) představují výchozí bod obrácení
a počátek obratu v životě člověka. Konečně platí, že obrácení se
musí vyjadřovat v radikální proměně života v jeho celku i v jeho
jednotlivých oblastech. Tento požadavek s sebou nese především
uplatňování spravedlnosti a ochotu odpouštět bližnímu (srov. Mt
18, 21n. a 23–35; Lk 17, 4).
B.II. Christologické základy
(315) 1. Již Starý zákon zaměřuje svůj pohled na novou
smlouvu, jejímž prostřednictvím Bůh dá člověku nové srdce
a nového ducha (srov. Jer 31, 32–33; Ez 36, 26n.). Izaiáš očekává
„Služebníka Božího (srov. Iz 53), Malachiáš zase očekává „Anděla
smlouvy“ (srov. Mal 3, 1). Ježíš ví, že spása spjatá s přicházejícím
Božím královstvím (srov. Lk 10, 23n.), je již přítomna v jeho existenci. Pro něho tudíž jádro požadavku obrácení spočívá v tom, že
člověk vírou synovsky přijme již přislíbenou spásu (srov. Mk 10,
15), že vírou plně přilne k jeho osobě (srov. Lk 12, 8n.), že bude
naslouchat jeho slovu a ve víře ho bude zachovávat (srov. Lk 10,
38–42; 11, 27n.), jinými slovy v jeho následování (srov. Mt 8, 19n.
21n.). Obrácení tudíž spočívá v rozhodnutí učiněném ve prospěch
Ježíše, a právě prostřednictvím tohoto rozhodnutí se zároveň rozhoduje o příchodu Božího království. Nicméně Ježíš již od počátku dobře věděl, že svými nároky toho chce po svých učednících
a posluchačích příliš, a proto si také uvědomoval, podobně jako
proroci a Jan Křtitel, že bude zakoušet, jak jeho působení, lidsky
vzato, zůstává bez výsledku. Nicméně v důvěře vůči Bohu, svému
Otci, dokázal pokračovat v hlásání svého poselství a také ho záhy
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propojoval s myšlenkou utrpení (srov. Mk 12, 1–12). Postupně,
jak se přibližoval závěr jeho pozemské existence, eventualita mučednictví se pro něj stávala stále zřejmější jistotou (srov. Mk 14,
25). Nasazení jeho „pro-existence“12 ve prospěch lidí neschopných
pokání a hříšníků a jeho životní služba (srov. Lk 22, 27) se stávají
v jeho utrpení a umírání „službou jeho smrti“ pro druhé (srov. Mk
10, 45). Z uvedeného důvodu platí, že závazek kráčet ve stopách
ukřižovaného Ježíše, tedy závazek zakládající se na našem křtu
(srov. Řím 6, 3nn.), vtiskuje pokání jeho základní formu.
(316) 2. Nový zákon hovoří o Ježíšově kříži pomocí pojmů
zastoupení, oběti, odčinění. Dnes jsou tyto pojmy pro značné
množství lidí jen obtížně srozumitelné, je tedy třeba zmíněné pojmy pečlivě objasňovat a vysvětlovat. Existuje způsob, jak do těchto pojmů uvádět a jak na ně připravovat lidský intelekt tak, že se
bude hovořit o solidaritě lidské existence: bytí a chování druhého
a druhých determinují jednotlivce v jeho vlastním bytí a jednání.
Tímto způsobem můžeme nově učinit srozumitelným to, jak Ježíš
Kristus prostřednictvím své poslušnosti a svého vydání se „za
mnohé“ uvedl novou determinaci do existenciální situace každé
lidské bytosti. Tvrzení používající kategorii zastoupení ve vztahu k vykupitelskému úkonu Ježíše Krista jsou plně pochopitelně
jedině tehdy, když se bere na zřetel, že v Ježíši Kristu Bůh sám
vstoupil do lidské situace (conditio humana), takže v osobě Bohočlověka, v osobě Ježíše Krista Bůh usmířil svět se sebou (srov.
2 Kor 5, 19). Pak je oprávněné tvrdit, že: „Jeden zemřel za všecky,
a že tedy všichni zemřeli [...] Kdo je v Kristu, je nové stvoření“
(2 Kor 5, 14.17). Vykoupení z hříchu, jinými slovy odpuštění hříchů, se naplňuje prostřednictvím podivuhodné směny (admirabile
commercium). „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil
s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“ (2 Kor 5,
21; srov. Řím 8, 3n.; Gal 3, 13; 1 Petr 2, 24). „Boží Syn v lidské
přirozenosti s ním spojené přemohl svou smrtí a svým vzkříšením
smrt, vykoupil člověka a přetvořil jej v nové stvoření.“13 „Protože
Jedná se o existenci pro druhé. Srov. MTK, Vybrané otázky z christologie,
I–II; EV 7, č. 635–654.
13
LG, č. 7, odst. 1; český překlad: Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 41.
12
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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.“14
(317) 3. Křesťanské pokání je participací na životě, utrpení
a smrti Ježíše Krista. A právě to se uskutečňuje prostřednictvím
víry, lásky a prostřednictvím svátostí víry (per fidem et caritatem
et per fidei sacramenta).15 Křesťanské pokání nachází svůj základ
ve křtu, což je svátost obrácení skrze odpuštění hříchů (srov.
Sk 2, 38) a také svátost víry. Tato svátost musí poznamenávat celý
křesťanův život (srov. Řím 6, 3nn.). Z uvedeného důvodu platí, že
křesťanské pokání nemůže být chápáno na prvním místě a výlučně
z etického a asketického hlediska, ale musí být vnímáno na základě zásadně svátostné koncepce, a to jakožto dar nového bytí od
Boha, který následně člověka má k etickému a asketickému jednání. Pokání se nemá konat pouze v oddělených a partikulárních
úkonech, nýbrž má pronikat celou křesťanskou existenci. V uvedeném tvrzení se vyjadřuje to, co je oprávněného na zásadní obavě
vyjádřené v první z Lutherových tezí proti odpustkům, které byly
prohlášeny 31. října 1517.16 Koneckonců platí, že pokání se nemá
oklešťovat tak, že by se pojímalo individualisticky. Spíše je třeba
chápat ho v rámci následování Ježíše Krista, a to jednak jako poslušnost vůči Otci, jednak jako „službu“ reprezentující lidi a svět.
B.III. Církevní základy
(318) 1. Boží dílo smíření skrze Ježíše Krista zůstává skrze
Ducha svatého živoucí přítomností a je pro společenství věřících
skutečností, která toto společenství plně zasahuje. To nevylučuje,
GS, č. 22, odst. 2; český překlad: Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 199;
srov. také MTK, Vybrané otázky z christologie, EV 7, č. 631nn.
15
TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa Theol. III, 49, 3–6.
16
Srov. Martin Luthers Werke, Kritische Ausgabe, Weimar 1883, s. 233:
„Dominus et magister noster Jesus Christus dicendo: »Paenitentiam agite etc.«
Mt 4, 7) omnem vitam fidelium paenitetiam voluit.“ – Když náš Pán a Učitel Ježíš
Kristus říkal: „Konejte pokání...“ (Mt 4, 7), chtěl, aby pokáním byl celý život
věřících.“ (Tato poznámka byla dodána do francouzské verze dokumentu.)
14
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aby se prostřednictvím působení Ducha svatého smíření naplňovalo i mimo hranice církve. Církev však zároveň nepřestává být
v Ježíši Kristu pro celý svět svátostným znamením odpuštění a
smíření. Tím je trojím způsobem: a) je církví chudých, jejíchž
bídu se snaží zmírňovat a v nichž slouží Ježíši Kristu; b) je církví
hříšníků, která, ač je svatá, musí stále kráčet po cestě obrácení a
obnovy; c) je pronásledovanou církví, která „při svém putování
prochází mezi pronásledováními a útěchami od Boha.“17 Tak tedy
církev prožívá svou existenci založenou na odpuštění ze strany
Boha v Ježíši Kristu. Není však pouze znamením takovéhoto smíření, ale také jeho účinným nástrojem ve světě.18 Tímto nástrojem
je, když zvěstuje a sděluje usmíření darované Bohem v Ježíši
Kristu. To koná prostřednictvím slova o pokání a smíření, skrze
svátost pokání a skrze souhrn své usmiřující služby.
(319) 2. Církev může být svátostným znamením usmíření pro
svět jenom tak a jen v té míře, nakolik jsou v ní živé slovo o usmíření a služba usmíření. Po příkladu Boha, který usmiřuje, bratrské
společenství církve implikuje, že v křesťanech existuje ochota
odpouštět (srov. Ef 4, 32; Kol 3, 13; Lk 17, 3n.; Mt 18, 21n.).
Odpuštění, které jsme obdrželi od Boha, nás má k tomu, abychom
i my odpouštěli svým bratřím (srov. Mt 5, 23n.; 6, 12.14n.; Mk
11, 25n.). V odpuštění komunity je bratr hříšník zasahován usmiřitelskou láskou Ježíše Krista. Napomínat a napravovat (srov. Mt
18, 15n.) znamená zachraňovat bratra, jehož spása je v ohrožení.
Starostlivost o zbloudivšího bratra musí být neúnavná ochota odpouštět musí být bezmezná (srov. Mt 18, 21n.).
(320) Vážnost zvěstování spásy ze strany Boží přivádí naši
pozornost k dalšímu aspektu tohoto tajemství: hřích totiž zraňuje
samotnou církev právě proto, že je znamením smíření Boha s lidmi a lidí mezi sebou. Proto existuje úzká vazba mezi proviněními
vzhledem k povinovanému respektu vůči Bohu a proviněními proLG, čl. 8, odstavec 4; český překlad: Dokumenty II. vatikánského koncilu,
s. 44. Poznámka překladatele: Ve skutečnosti se jedná o citaci z AUGUSTIN, De
civitate Dei XVIII, 51, 2.
18
Srov. LG, čl. 1; 11n.
17
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ti lásce k bližnímu. Soud se týká obou těchto aspektů, jak to ukazuje zejména Ježíšova identifikace s tím nejmenším mezi bratřími
(srov. Mt 25, 40.45). Církev tudíž ustavičně potřebuje být očišťována od zla a kráčet po cestě obrácení a obnovy.19 Pročež platí,
že obrácení k Bohu je zároveň návratem k bratřím i smířením
s církevní komunitou. Ten, kdo se obrací, musí projít tou cestou,
kterou se k němu předtím dostalo smíření. „Církev odpouští svým
členům hříchy na základě své lásky, která je skrze Ducha svatého vylita do našich srdcí“ („Ecclesiae caritas quae per Spiritum
sanctum diffunditur in cordibus nostris participum suorum peccata dimittit“).20 Bez církve tudíž neexistuje odpuštění vin. Usmíření
s církví a usmíření s Bohem jsou mezi sebou neoddělitelné.
(321) 3. Navzdory všem pobídkám, které doporučují bezmeznou slitovnost, v Novém zákoně je patrné vědomí, že je třeba
počítat se závažnými prohřešky proti křesťanské lásce vůči Bohu
a vůči bližnímu. V dané záležitosti můžeme rozlišit gradaci v procesu smíření: úkon, který získá bratra; napomenutí, stížnost, pokárání, vyloučení (srov. Mt 18, 15–20; a také 1 Kor 5, 1–3; 2 Kor
2, 5–11; 7, 10–13). Z tohoto hlediska platí, že tvrdošíjnost a zatvrzelost v určité konkrétní situaci provinění představuje obzvláště
důležitý prvek při hodnocení závažnosti pochybení. V takovém
případě pak institut vyloučení může být pro dobro komunity čímsi
nezbytným.
(322) 4. Moc odpouštět hříchy, která přísluší Ježíšovi (srov.
Mk 2, 1–12), je rovněž udělena „lidem“ (srov. Mt 9, 8). Na určitých místech Nového zákona (srov. zejména Mt 18, 17) se na prvním místě objevuje církev pojímaná jako celek, pochopitelně se
svými úkoly a službami. Ačkoli v určitých vyjádřeních není právě
zřetelně definována skupina osob, které jsou kvalifikované (srov.
Mt 18, 15–20; Jan 20, 22n.), přesto platí, že společná povinnost
smíření (srov. Mt 5, 23n.) je kvalitativně odlišena od ministeriální
(oficiální) moci odpouštět, nebo zadržovat hříchy. Slovo a služba
usmíření jsou totiž svěřeny obzvláštním způsobem apoštolské
19
20

Srov. LG, čl. 8.
SV. AUGUSTIN, In Ev. Ioh. 124, 4.
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službě církve. Tato apoštolská služba je poslána na místě Ježíše
Krista a jeho prostřednictvím nás napomíná Bůh (srov. 2 Kor 5,
20; 1 Kor 5, 1–13; 2 Kor 2, 5–11; 7, 10–13). V dané záležitosti
všeobecná moc učit a vést udělená apoštolu Petrovi (srov. Mt 16,
18n.) nabývá na své důležitosti. Právě v tom, co se týká provinění,
které člověka vylučují z Božího království (srov. 1 Kor 6, 9n.; Gal
5, 20n.; Ef 5, 5; Zj 21, 8; 22, 15; Žid 6, 4–6; 10, 26n.; 1 Jan 5, 16;
Mt 12, 31n.), je nezbytné, aby moc odpustit nebo zadržet hříchy
byla svěřena tomu, kdo obdržel klíče od nebeského Království.
Určité provinění, které se zásadně týká Boha a církve, může být
odstraněno jedině autentickým a jednoznačným slovem odpuštění,
které je vysloveno ve jménu Kristově a v síle jeho autority (auctoritas). Specifickou moc v dané záležitosti Kristus předal apoštolské službě, která je postavena na vrchol církve spolu s autoritou,
která zajišťuje službu jednoty.
(323) Prostřednictvím této služby autority, která byla ustanovena Ježíšem Kristem, sám Bůh působí odpuštění hříchů (srov. Mt
16, 19; 18, 18; Jan 20, 23). V souladu s tím, co bylo ustanoveno
Ježíšem Kristem, Bůh odpouští prostřednictvím Ducha svatého,
když církev prostřednictvím jednání svých oficiálních představitelů osvobozuje penitenta zpod břemene jeho vin. Církev v průběhu
svých dějin stále lépe chápala tuto strukturu svátosti pokání, a to
díky narůstající reflexi nad smyslem Písma svatého.21 Tridentský
koncil deklaroval závazný charakter této reflexe.22 Druhý vatikánský koncil ještě jednou jasně podtrhnul eklesiální charakter
odpuštění, které se uděluje ve svátosti pokání.23
(324) V krátkosti tudíž můžeme říci následující: Vyloučení
(excommunicatio = svazování) z plného společenství s církví, která je univerzální svátostí spásy (universale sacramentum salutis),
má hodnotu v nebi (= před Bohem) a znamená vyloučení ze sváSrov. interpretace Mt 16, 19 a 18, 18 in TERTULIAN, De pudicitia XXI, 9n.;
a interpretace Jan 20, 23 in ORIGENES, De oratione, 28.
22
Srov. Odkazy na Jan 20, 23 v DS 1670; 1679; 1684; 1692; 1703.
23
Srov. LG, č. 11; srov. také nový OP.
21
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tostí spásy, zejména z eucharistie. Opětné začlenění (reconciliatio = rozvazování) do plného společenství církve (= eucharistická
komunita) je zároveň usmířením s Bohem (odpuštěním hříchů).
Tak platí, že ve svátostném pokání opětné začlenění do plného
společenství církve je znamením (res et sacramentum) obnoveného společenství s Bohem (res sacramenti). Toto pojetí svátosti
pokání ze strany církve prvních staletí je třeba znovu jasněji vštěpovat do vědomí církve prostřednictvím kázání a katecheze.
(325) 5. Svátost pokání je třeba nahlížet v její organické
vazbě na ostatní svátosti. Především platí, že jako slovo smíření
je tato svátost přítomna všem ve společném kázání církve. V dané
souvislosti nacházíme přednostní svědectví v článku Vyznání víry:
„Věřím... v odpuštění hříchů.“ Odpuštění se následně projevuje
v obrácení, jehož prostřednictvím věřící opouští hříšný způsob života, který až doposud vedl, a celým svým srdcem se obrací k Bohu, který mu odpouští hříchy a vysvobozuje ho z jeho nešťastné
situace a otvírá před ním v Duchu svatém nový život. Toto obrácení se základním způsobem uskutečňuje skrze víru a křest. Křest
vrcholí udělením Ducha svatého, věřící se stává údem Kristova
těla, tedy církve. Tak křest zároveň zůstává základem odpuštění
hříchů, které člověk spáchal po jeho přijetí. Pokání pokřtěných
bývalo často [v církvi prvních staletí] považováno v případě osob,
které se znovu narodily z vody a Ducha, dokonce za cosi zcela
nemožného. Podle penitenciální disciplíny církve prvních staletí
se mělo zato, že takovéto znovuzrození se může uskutečnit pouze
jednou za život. Uvedené pokání totiž nevyžaduje pouze, stejně
jako v případě křtu, upřímnou lítost, což je dispozice pro přijetí odpuštění, ale také pevné rozhodnutí polepšit se a dostiučinit
a rovněž tak vyznání před církví a před osobou, která patří mezi
její oficiální představitele. Ačkoliv se vztahuje ke křtu, pokání je
odlišná svátost se svým vlastním znamením a specifickým účinkem. Svou vnitřní formou se jedná o doplnění křtu.24
Srov. klasické výrazy jako paenitentia secunda: TERTULIAN, De paenitentia
VII, 10; Secunda planca salutis, tamtéž IV, 2 a XII, 9; DS 1542: laboriosus quidam baptismus: ŘEHOŘ NAZIÁNSKÝ, Oratio 39, 17; DS 1672.
24
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(326) Jakožto druhý křest je svátost pokání také předpokladem pro přijetí ostatních čtyř svátosti.25 To platí především pro
eucharistii, která je vrcholem duchovního života církve a každého
věřícího.26 Pomazání nemocných bylo již od počátku spjato27 s odpuštěním hříchů. „Tato svátost [...] poskytuje, je–li to nezbytné,
osvobození od lehkých hříchů a dovršení křesťanského pokání“
(Hoc sacramentum [...] praebet etiam, si necesse est, veniam peccatorum et consummationem paenitentiae christianae).28 Když se
přibližuje závěr pozemského putování lidské bytosti nebo když je
lidský život závažně zdravotně ohrožen, pak je pomazání nemocných specifickou formou obnovy křtu. To všechno ukazuje na úzkou vazbu mezi křtem, pokáním a pomazáním nemocných, a také
na poměr k eucharistii, která je jádrem svátostného života církve.
B.IV. Základy v dějinách dogmatu a v dějinách teologie
a. Konstanty historického vývoje
(327) 1. Esenciální struktura svátosti pokání je doložena již
v prvotní církvi apoštolských a poapoštolských dob. Obzvláštní,
i když nikoli výlučná, důležitost je spjata s výrazem „svázat a rozvázat“ v Mt 16, 19 a 18, 18 a také jeho varianta v Jan 20, 23.29 To
esenciální na dané svátosti spočívá tudíž v tom, že usmíření hříšníka s Bohem se naplňuje v jeho smíření s církví. V důsledku toho
znamení svátosti pokání tkví ve dvojím kroku. Na jedné straně
zde jsou lidské úkony obrácení (conversio) prostřednictvím lítosti,
kterou vzbuzuje láska (contritio), dále pak vnější vyznání (confessio) a náhrada (satisfactio). To je antropologický rozměr. Na druhé
straně církevní komunita pod vedením biskupa a kněží nabízí ve
jménu Ježíše Krista odpuštění hříchů, stanovuje nutné formy náhrady, modlí se za hříšníka a koná pokání v solidaritě s ním, aby
25
26
27
28
29

Srov. RICHARD OD SV. VIKTORA, De potestate ligandi et solvendi, 21.
Srov. LG, čl. 11.
Srov. Jak 5, 15; v dané záležitosti srov. DS 1695n.; 1699n.; 1716.
Ordo unctionis infirmorum, č. 16, odkazuje se zde na DS 1694; 1696.
Srov. výše B.III.4.

98

mu konečně garantovala plné církevní společenství a odpuštění
jeho hříchů. To je zase eklesiální rozměr.
(328) 2. Rozhodující moment dějinného vývoje svátosti pokání spočívá v tom, že se stále zřetelněji uznával a tematizoval
osobní charakter zmíněné svátosti. V tomto procesu personalizace
živá tradice církve pokračovala ve vývoji, který je patrný již ve
Starém zákoně a který existuje také v poměru mezi Starým a Novým zákonem, rovněž ho doplňovala a hlubším způsobem si jej
osvojovala.30 Zmíněný proces personalizace je nezvratný, neboť
základní tendence biblického poselství nalezla svůj projev a výraz
v univerzálním konsensu církve. Tento proces však na druhé straně
vedl k tomu, že eklesiální rozměr svátosti pokání byl po dlouhou
dobu ve vědomí věřících odsouván do pozadí. Ve dvacátém století
došlo k opětnému objevení komunitního aspektu pokání. Zmíněný
úhel pohledu byl posléze zdůrazněn jak na II. vatikánském koncilu, tak v novém Ordo paenitentiae. Je však ještě nezbytné, aby se
tento komunitní aspekt pokání ještě hlouběji vtisknul do vědomí
věřících a aby se dospělo k odpovídající vyváženosti mezi oběma
zmíněnými aspekty svátosti smíření. Aby se tento pastorační úkol
mohl v přítomnosti správně naplňovat, je k tomu nezbytná hlubší
znalost dějin svátosti pokání. Při vší konstantnosti podstatných
prvků se v těchto dějinách projevuje také nepřehlédnutelná variabilita, a tak tyto dějiny zároveň dokládají prostor svobody, který
má církev dnes k dispozici, ovšem při zachování toho podstatného
na dané svátosti (salva eorum substantia),31 když se jedná o obnovu svátosti pokání.
b. Variabilita v historickém vývoji
(329) 1. Usmíření v církvi se odevždy setkávalo se dvěma
odlišnými situacemi křesťanského života. Na jedné straně toto
usmíření představuje uplatňování života založeného na křtu, což
s sebou nese závazek ustavičného zápolení s „každodenními hří30
31

Srov. výše B.I.3.
Srov. DS 1728; 3857.
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chy“. Na druhé straně praktikování pokání má člověka přivádět
zpět k životu v milosti a navracet oprávnění, jež pocházejí ze křtu,
těm, kdo narušili pečeť křtu hříchy, které vedou ke smrti a které
jsou neslučitelné s křesťanskou existencí. V církvi prvních staletí
se lehké hříchy odpouštěly pomocí liturgické modlitby, na níž měla
účast celá komunita, což platí zejména pro slavení nedělní eucharistie. Spolu s tím mohl člověk využívat další formy pokání, která
jistě nejsou bez významu.32 V církvi prvních staletí se penitenciální disciplína týkala ve vlastním slova smyslu druhé ze zmíněných
situací. Při přechodu od veřejného pokání k pokání soukromému
se svátost pokání, která bývala od určité doby vysluhována opakovaně, stále více rozšiřovala z případu smrtelných hříchů na případ
lehkých hříchů. Od této doby platí, že jedna forma svátosti odpovídala dvěma odlišným situacím křesťanského života.
(330) 2. Vyznání hříchů spjaté s duchovním rozhovorem při
vedení duší je prastaré dobro církve. Na jedné straně to odpovídá
struktuře procesu usmiřování, a tudíž také základní struktuře svátosti ustanovené Ježíšem Kristem, na druhé straně v souvislosti se
svědectvím monastického a duchovního života má to vše své místo také mimo rámec svátosti. Vývoj, který vycházel z této dvojí
polarity a který byl veden duchovní zkušeností církve, se završil
takovým způsobem, že na konci doby prvních staletí a na počátku
a v průběhu středověku stále vzrůstalo přání soukromé zpovědi
z hříchů. Lze také konstatovat, že duchovní vedení a svátostné
pokání byly stále více vzájemně propojovány.
(331) 3. V disciplíně a v pastoraci smíření církev prokázala
svou velkou svobodu, když usilovala o přizpůsobení disciplíny
svých svátostí, jejichž základní struktura jistě není vystavena změnám, nezbytným potřebám křesťanského lidu a kvůli tomu, aby se
poskytovala lepší služba věřícím. Nejznatelnější změna spočívala
v přechodu od převahy veřejného pokání k převaze uplatňování
soukromého pokání. Kvůli obtížím a odmítání, které postihly
předchozí praxi svátosti pokání, církev nalezla díky staletému
vývoji, který se neodehrával bez nedokonalostí a konfliktů, novou
32

Srov. níže C.I.3.
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disciplínu, která způsobila, že svátost pokání se stala přijatelnější
a plodnější. Tato nová podoba svátosti pokání s sebou přinesla
také proměnu v pořadí úkonů pokání. Původně totiž smíření nebývalo udělováno jinak nežli po vykonání uloženého zadostiučinění.
Později se rozhřešení udělovalo ihned po vyznání hříchů.
(332) 4. Církev dále přešla od disciplíny, která znala určité
případy neodpustitelných hříchů, což s sebou neslo pokání až
do konce života, k disciplíně, podle níž mohly být odpouštěny
všechny hříchy. Církev rovněž přešla: od praxe, podle níž se
pokání umožňovalo jenom jednou, k praxi opakovaného pokání;
od ukládání tvrdých a dlouho trvajících kajících skutků k lehčím
formám pokání; od pokání, které bylo na počátku veřejné, k pokání soukromému; od smíření, které bylo vyhrazeno biskupovi,
k rozhřešení udělovanému knězem; od vyprošující (deprekativní)
formule k prohlašující (indikativní) formuli rozhřešení.
(333) 5. Stejně tak podoba úkonů kajícníka podléhala znatelným proměnám. Nezřídka docházelo k tomu, že důraz byl položen
na jeden z nich tak mocně, že ostatní úkony kajícníka byly považovány za vedlejší záležitost. V dřívějších dobách soukromé pokání podtrhovalo důležitost dokonalé lítosti, zatímco v naší epoše
je důraz položen spíše na vyznání hříchů. Jelikož toto vyznání se
často týká hříchů nevalné existenciální závažnosti, v mnoha případech svátost pokání nabývá podoby určité „laciné svátosti.“ Je
tudíž nutné, aby vyznání, lítost a dostiučinění byly opět vnímány
v jejich vzájemné vnitřní propojenosti.
c. Učení Tridentského koncilu
(334) 1. Naukové výroky Tridentského koncilu ohledně
svátosti pokání33 je nutno chápat jako odpověď na velmi přesné
otázky, které byly tenkrát aktuální v kontroverzi s reformátory.
Zmíněný kontext a úmysl hrají důležitou roli při interpretaci tridentského dekretu o svátosti pokání.
33

Srov. DS č. 1667–1693; 1701–1715.
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Otázky ohledně smíření a svátosti pokání, o něž se vedly
v 16. století mezi katolíky a reformátory spory, se týkaly zejména:
a) ustanovení zpovědi ze strany Ježíše Krista jakožto svátosti, která je odlišena od křtu;
b) poměru mezi ospravedlňující vírou a dokonalou lítostí,
vyznáním hříchů, dostiučiněním a svátostným rozhřešením;
c) závazku zpovídat se ze všech těžkých hříchů – podrobněji se jednalo o otázky, jestli taková zpověď je možná, zda je
požadována Bohem nebo církví, zda je v kontradikci vzhledem
k ospravedlnění na základě víry, zda vede k pokoji, nebo zapříčiňuje rozjitřenost svědomí;
d) role zpovědníka – podrobněji se jednalo o otázky, zda úloha zpovědníka může být odpovídajícím způsobem popisována tak,
že je zvěstovatelem příslibu bezpodmínečného odpuštění hříchů
z Boží strany ve jménu Ježíše Krista, anebo jestli se zpovědník má
nahlížet rovněž jako lékař, vůdce duší, obnovovatel řádu stvoření,
který byl porušen hříchem, anebo konečně jako soudce.
(335) 2. Jako odpověď na tyto otázky Tridentský koncil učil
v záležitosti svátostné zpovědi následujícím bodům:
a) Svátostná zpověď je zaměřena k duchovnímu dobru a spáse člověka, a to bez toho, že nezbytně vedla k rozrušenosti svědomí. Spíše platí, že plodem této svátosti bývá často pokoj a radost
svědomí a útěcha duše.34
b) Vyznání hříchů je nezbytnou součástí svátosti pokání.
Je chybou redukovat tuto svátost na zvěstování příslibu bezpodmínečného odpuštění hříchů ze strany Boha ve jménu Kristovy
zásluhy.35
c) Zpověď musí být jasná a jednoznačná, když se jedná
o smrtelné hříchy. Takováto povinnost neexistuje v případě, kdy
je pro člověka nemožné upamatovat se na hříchy.36
d) Kompletní vyznání hříchů je požadováno na základě spasitelské vůle Boží (iure divino – jde tedy o božské právo) proto,
aby církev prostřednictvím vysvěcených služebníků mohla vyko34
35
36

Srov. DS 1674; 1682.
Srov. DS 1679; 1706; 1709.
Srov. DS 1682; 1707.
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návat funkci soudkyně, lékařky a vůdkyně duší, obnovitelky řádu
stvoření, který byl hříchem narušen.37
(336) 3. Navzdory odlišnostem týkajícím se otázky nezbytnosti zpovědi ze všech smrtelných hříchů, existuje mezi Tridentským koncilem38 a luteránskými konfesními spisy39 znatelný soulad ohledně duchovních přínosů vyznávání hříchů a rozhřešení.
Zmíněný soulad je důležitý pro ekumenický dialog a může představovat výchozí bod při konfrontaci ohledně ještě existujících
odlišností.
(337) 4. Navzdory kulturnímu pluralismu trvale přetrvávají
skutečně nutné potřeby společné celému lidstvu, na něž i dnes
jedinečným způsobem odpovídají prostředky spásy, které díky
Božímu milosrdenství vyplývají ze svátosti pokání. Jedná se konkrétně o:
a) uzdravování duchovních nemocí;
b) vzrůst v osobním duchovním životě;
c) poučení ohledně cesty, která vede k obnovení řádu narušeného hříchem a k rozvoji spravedlnosti, jak to vyžaduje sociální
povaha hříchu a sociální povaha odpuštění;
d) účinná nabídka odpuštění hříchů ze strany Boha a církve
v době, kdy často mezi jednotlivci a národy panuje nenávist;
e) podřízení se soudu církve, která prostřednictvím církevní
služby hodnotí opravdovost obrácení k Bohu a k církvi.
(338) 5. Vzhledem k realitě těchto lidských a duchovních potřeb a vzhledem k tomu, že ve svátosti pokání nám Bůh dává něco,
čím můžeme dostiučinit, platí, že vyznání těžkých hříchů, na něž
se hříšník rozpomene po pozorném zpytování svědomí, zůstává
na základě spasitelské vůle Boží (iure divino) nutnou a nezbytnou
podmínkou pro udělení rozhřešení. Pokud by tomu tak nebylo,
církev by nemohla naplňovat úkoly, které jí ukládá její Pán Ježíš
Kristus v Duchu svatém (iure divino). Jedná se o služby lékařky,
Srov. DS 1679; 1680; 1685; 1692; 1707.
Srov. DS 1680; 1682.
39
Srov. Confessio Augustana, 12 a 25; Apologia Confessionis Augustanae, 12,
99, 110.
37
38
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vůdkyně duší, podporovatelky spravedlnosti a lásky v osobním
i společenském životě, hlasatelky, která proklamuje Boží příslib
odpuštění a pokoje ve světě, jenž je často ovládán hříchem a nenávistí, konečně o službu soudkyně opravdovosti obrácení člověka
k Bohu a k církvi.
(339) 6. Kompletní vyznání smrtelných hříchů patří nezbytně (iure divino) ke svátosti pokání, a proto není ponecháno na
libovůli kajícníka ani na rozhodnutí církve. Nicméně Tridentský
koncil zná pojem svátostné zpovědi v záměru (in voto).40 Církev
tedy může v případě mimořádné naléhavosti, kdy takováto zpověď není možná, povolit odklad této zpovědi a udělit individuální
nebo kolektivní rozhřešení (generální absoluce), aniž by tomu
předcházela zpověď. V takovémto případě, majíc stále na paměti možnosti a duchovní situaci penitenta, církev musí odhodlaně
zajistit následnou zpověď ze smrtelných hříchů a poučit věřící
pomocí dostupných prostředků o jejich povinnosti v dané věci.
Pokud se jedná o povahu a rozsah takovéto naléhavé situace,
Tridentský koncil sám neposkytuje žádné upřesnění. V případě
svízelných pastoračních situací, rozsah doporučení pro určité
situace předvídané v Normae pastorales z roku 197241 a v Ordo
paenitentiae určitě nepředstavuje jediné řešení. V případech, kdy
schází dostatek zpovědníků (copia confessorum),42 Tridentský
koncil odkazuje spíše na usmiřující účinek vyplývající z lítosti, již
láska činí dokonalou (contritio). Tato dokonalá lítost zabezpečuje
smíření s Bohem za předpokladu, že zahrnuje zaměření ke svátosti
(votum sacramenti), tedy záměr vyzpovídat se (votum confessionis).43 Jak by měla církev jednat na základě učení Tridentského
koncilu v konkrétní situaci? Řešení této otázky závisí na pastorační lásce.44

40
41
42
43
44

Srov. DS 1543.
Srov. EV 4, č. 1653nn.
Srov. DS 1661.
Srov. DS 1677.
Srov. níže C.II.4.
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C. REFLEXE NAD NĚKTERÝMI DŮLEŽITÝMI OTÁZKAMI PRAKTICKÉ
POVAHY

C.I. Jednota a rozličnost forem pokání
(340) 1. Určité formy pokání se vyskytují dokonce i v předbiblických a mimobiblických náboženstvích. Tyto formy pokání
dosvědčují, že v lidstvu existuje prapůvodní vědomí viny a potřeby vykoupení. Křesťanské poselství o pokání a smíření vychází
ze skutečnosti, že Ježíš Kristus ve svém životě naplněném poslušností a ve své smrti na kříži poskytnul jednou provždy kompletní
pokání a zadostiučinění. Křesťanské pokání se odlišuje od kajících
praktik ostatních náboženství především tím, že je určováno duchem Ježíše Krista a že tohoto ducha vyjadřuje pomocí znamení
v osobní dispozici k pokání i v tělesných kajících praktikách.
Z uvedeného důvodu platí, že křesťanské formy pokání musejí
být alespoň počátečním způsobem (saltem inchoative) a v jádru (in nucleo) oživovány vírou, nadějí a láskou. Zejména víra
v Boha představuje trvalý základ a ústřední bod a vitální princip
křesťanského pokání. Naděje dává obrácenému jistotu, že s Boží
pomocí bude postupovat po cestě obrácení, a tak dosáhne eschatologické spásy. S tím souvisí, že pokání má povahu cesty; pokání
totiž může začínat od „nižších“ motivací, jako je strach z trestu,
strach z Božího soudu atd.,45 od nichž se pak může povznášet ke
„vznešenějším“ druhům motivace. Pro pokřtěného je tím nejhlubším motivem pokání a rovněž tak obrácení i přechodu k novému
způsobu života láska k Bohu a k bližnímu.46 Z toho pak vyplývá
nová forma společenství s Bohem i s lidmi a také společenství
mezi lidmi navzájem.47
(341) 2. V četných formách křesťanského pokání a odpuštění hříchů se navzdory pluralitě jejich podob nachází strukturální
jednota jednoho komplexního procesu. Jedná se o: vnímání individuální i kolektivní viny; lítost nad tím, co bylo spácháno nebo
45
46
47

Srov. DS 1526; 1678.
Srov. DS 1526; 1678.
Srov. výše A.II.2n.; B.III.2.4.
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opomenuto; vyznání viny; odhodlání změnit život (včetně náhrady
za způsobené škody, která bude sice přiměřená eventuálním možnostem kajícníka, která je však zároveň z principiálních důvodů
nezbytností); prosba o odpuštění; přijetí daru smíření (rozhřešení);
poděkování za udělený dar; život vedený v novém druhu poslušnosti. Praxe pokání je tudíž v každé z jeho forem dynamickým
procesem, který má souvislou strukturu. Pastorace a katecheze
ohledně smíření musejí věnovat pozornost jak tomuto uspořádání
zmíněného procesu, tak vyváženosti mezi jeho jednotlivými složkami.
(342) 3. Jediné pokání se rozvíjí v rozličných způsobech, jak
je uskutečňováno. Písmo svaté a otcové podtrhují vazbu, která
propojuje tři jeho základní podoby: půst, modlitbu a almužnu.48
Origenes49 a Cassianus50 předkládají nejdelší seznamy způsobů
odpuštění hříchů. Kromě základní působnosti křestní milosti a utrpení mučednictví tito autoři například zmiňují: usmíření s bratrem, slzy kajícnosti, horlivost pro spásu bližního, přímluvu svatých a lásku. K tomu je podle živoucí tradice církve třeba připojit
především četbu Písma svatého a recitování modlitby Otčenáš. Je
ale ještě třeba zmínit vírou inspirované způsoby, jejichž pomocí
lze konkretizovat obrácení v oblasti každodenního života, jako je
kupříkladu proměna našeho smýšlení, společná reflexe nad vinou
a nad hříchem v určité komunitě, gesta smíření, bratrské napomínání (correctio fraterna), vyznání zaměřené ke smíření. Určité
způsoby vedení duchovního života mají charakter dostiučinění
za hříchy jako například revize života; kapitula věnovaná proviněním, některé rozhovory s duchovním vůdcem, vyznání před
„starci“ v souvislosti s monastickou zpovědí. Nesmí se zapomínat
na etické důsledky nového zaměření života, jako jsou: změna stylu
života, askeze a nejrůznější formy odříkání, úkony lásky, skutky
milosrdenství, smíření a náhrady za ostatní.

48
49
50

Srov. Tob 12, 8; na toto místo se odkazuje v DS 1543.
Srov. ORIGENES, Hom. in Lev. II, 4.
Srov. CASSIANUS, Collationes patrum XX, 8.
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(343) 4. Liturgické formy odpuštění hříchů nespočívají
pouze v kajících pobožnostech (celebrationes paenitantiales), ale
rovněž v meditaci a modlitbě, v přímluvě církve při její „Liturgii
hodin“, v četbě Písma svatého a v meditaci nad ním a také ve slavení eucharistie.51 Vedle specificky svátostných podob odpuštění
hříchů52 je třeba rovněž připomenout různé praktiky současné
penitenční disciplíny.53 Doby a dny pokání církve v průběhu liturgického roku jsou velmi významnými časovými úseky církevní
kající praxe.
C.II. Individuální zpověď, kající bohoslužba, generální
absoluce
(344) 1. Často se zapomíná na bohatství a rozmanitost forem
pokání, vědomí o dané záležitosti je proto třeba opětně probouzet
a poukazovat na hodnotu zmíněných prostředků, a to jak při kázání ohledně smíření, tak při penitenční pastoraci. Izolace svátosti
pokání od celku křesťanského života, který se inspiruje smířením,
nakonec vede k oslabování samotné svátosti pokání. Skutečnost,
že došlo k zužování díla smíření pouze na některé z jeho podob,
může být nahlížena jako jeden z důvodů jednak krize svátosti pokání, jednak známého nebezpečí ritualismu a privátního pojímání
pokání. Není tudíž třeba prezentovat různé cesty vedoucí ke smíření tak, jako kdyby si měly vzájemně konkurovat, naopak je záhodno poukazovat na jednotu a na dynamiku, která propojuje tyto
různé praktiky pokání, a to vše také vysvětlovat. Výše uvedené
formy kajícnosti54 jsou vhodné zejména vzhledem ke „každodenním hříchům“. Odpuštění hříchů je totiž možno dosáhnout mnoha
různými způsoby. K odpuštění každodenních hříchů dochází s jistotou vždy, když se projeví lítost prodchnutá láskou (contritio).55
Srov. DS 1743; srov. níže C.IV.1.
Srov. tři druhy slavení podle Ordo paenitentiae.
53
Srov. Absoluce od cenzur (absolutio a censuris) a udělení dispenze od iregularit (dispensatio ab irregularitate) v Ordo paenitentiae, příloha č. I.
54
Srov. C.I.3.
55
Srov. DS 1677.
51
52
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(345) 2. Čím živěji a přesvědčivěji jsou v každodenním životě křesťana prováděny výše zmíněné podoby pokání, tím více
v něm poroste také přání vykonat individuální svátostnou zpověď.
Především je nutno, aby člověk vyjevil církvi v osobě jejích vysvěcených služebníků těžké hříchy v individuální a pokud možno
co nejkompletnější formě vyznání vin. Obecné vyznání hříchů
není dostačující, a to jak proto, že hříšník musí podle možností
konkrétně vyjádřit skutečnost své viny a povahu svých hříchů,
tak proto, že na druhé straně takovéto individuální vyznání viny
posiluje a prohlubuje lítost. Ve prospěch této teze je možno uvést
některé antropologické důvody,56 zároveň pak a především některé teologické úvahy.57 K odpuštění těchto hříchů je nezbytná
svátostná pravomoc. Není pochyb o tom, že autentická podoba
individuální zpovědi dnes nutně potřebuje duchovní obnovu, a to
ve vztahu k novému Ordo paenitentiae. Bez této obnovy nebude
možné překonat stávající krizi svátosti pokání. Za tímto účelem
je nezbytné zejména to, aby především kněží dostávali hlubší duchovní a teologickou formaci, aby pak na tomto základě dokázali
vyhovět dnešním požadavkům kladeným na vysluhování zpovědi.
Tato prohloubená formace musí totiž zahrnovat více prvků duchovního vedení a bratrského dialogu. Právě z tohoto hlediska si
tak zvaná zpověď „ze zbožnosti“ stále udržuje svůj význam.
(346) 3. Pomocí výrazu „kající bohoslužba“ se často označují různé praktiky. Do tohoto rámce se zařazují především liturgická slavení shromážděné komunity, při nichž se vybízí k pokání
a dává se příslib smíření a kde se koná kolektivní a obecné vyznání hříchů, avšak bez individuální zpovědi a bez individuálního
i generálního rozhřešení. Tento typ kající bohoslužby může podtrhovat komunitní rozměr hříchu a odpuštění; může probouzet
a prohlubovat ducha kajícnosti a smíření, není však možno ho
stavět na stejnou úroveň jako svátost pokání a rozhodně ji nemůže nahrazovat. Svou vlastní vnitřní povahou jsou tyto celebrace
bezesporu zaměřeny k individuální svátostné zpovědi. Nicméně
56
57

Srov. výše A.II.3.
Srov. výše B.III.4; B.IV.c.2.5n.
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neslouží pouze jako výzva k obrácení a jako příprava na svátost
pokání. Mohou se totiž na rovině každodenních hříchů stávat skutečným místem odpuštění tím, že se zde rozvíjí pravý duch obrácení a úplná lítost (contritio). Tímto způsobem kající bohoslužby
mohou nabývat spásné účinnosti, i když zároveň nepředstavují
určitou formu svátosti pokání.
(347) 4. Ordo paenitentiae předvídá ještě komunitní celebraci smíření s obecným vyznáním hříchů a generální absolucí.
Takovýto způsob komunitní bohoslužby má jasné etické a právní
předpoklady, jimž pastorace musí věnovat bedlivou pozornost.58
Z řečeného vyplývá, že tato forma svátostného smíření se vztahuje na mimořádně naléhavé situace. Jak vyplývá ze zkušeností
s danou záležitostí, generální rozhřešení udělené nikoli na základě
situace mimořádné naléhavosti může velmi snadno vést k zásadně
mylným pochopením ohledně podstaty svátosti pokání, zejména
pak ohledně principu osobního vyznání hříchů a ohledně toho, co
se týká účinku svátostného rozhřešení, které předpokládá lítost
a alespoň zaměření ke zpovědi (votum confessionis). Takováto
mylná pochopení a zneužití, která pak z toho vyplývají, škodí
duchu pravé kajícnosti a svátosti pokání.
(348) 5. Svízelné a někdy dokonce také dramatické situace
v mnoha různých částech církve mívají ten důsledek, že mnozí
věřící nemají opravdu možnost přijmout svátost pokání. V podobných naléhavých situacích je nutné dotyčným věřícím ukazovat
určité cesty, které jim umožňují dospět k odpuštění hříchů a přijímat eucharistii. Církevní tradice zná možnost, což potvrzuje
i Tridentský koncil, jak v takových situacích obdržet odpuštění
těžkých hříchů prostřednictvím dokonalé lítosti, která podlé téže
tradice implikuje přání (votum) přijmout svátost pokání, jakmile
jen to bude možné.59 Když schází dostatečný počet zpovědníků,
pak podle učení Tridentského koncilu platí, že takto pojatá doSrov. KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY, Normae pastorales circa absolutionem
sacramentalem generali modo impartiendam, ze dne 16. 6. 1972, in EV 4, 1653;
cf. CIC kán. 960–963; OP, č. 35.
59
Srov. DS 1677.
58
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konalá lítost by mohla představovat dostačující dispozici k přijetí
eucharistie.60 Ve většině naléhavých pastoračních situací, o nichž
je řeč, je lepší použít právě zmíněnou možnost, než přistupovat
k udělování generálního rozhřešení, protože při takovémto postupu bude pro většinu věřících psychologicky snazší pochopit
závazek následné osobní svátostné zpovědi. Církevní rozměr této
dokonalé lítosti se může vyjádřit prostřednictvím nějaké kající
bohoslužby, jak bylo řečeno výše.
(349) 5. Současnou krizi zpovědi a svátosti pokání nelze
překonat tím, že by se podtrhovala jen jedna forma kajícnosti, ale
jedině pomocí integrální koncepce, která bude brát zřetel na existenci komplexních poměrů mezi různými druhy kajícnosti i na jejich vzájemnou komplementaritu. Bude třeba také více integrovat
různé formy kajícnosti do úkonu, v němž se uskutečňuje svátost,
aby se tak svátostnému pokání ve vědomí věřících dodávala větší
existenciální závažnost.
C.III. Hříchy – těžké hříchy – lehké hříchy
(350) 1. Obrácení jakožto odloučení se od hříchu a návrat
k Bohu předpokládá vědomí, že hřích člověka připravuje o spásu. Současná krize svátosti pokání je těsně spjata s krizí chápání
hříchu a vědomí ohledně hříchu. To shledáváme v mnoha částech
světa. Do hry ale vstupuje ještě další činitel: Mnozí lidé naší doby
mají dojem, že pastorační úsilí církve (kázání, katecheze, osobní
rozhovory atd.) zůstává z různých hledisek pod svými možnostmi.61 Je tudíž třeba předkládat novým způsobem pravé křesťanské
chápání hříchu.
Ačkoli nám neposkytuje nějakou specifickou definici hříchu, Písmo svaté obsahuje velmi četná specifická vyjádření,
která umožňují řadu přístupů k významu hříchu a jeho různým
aspektům. Písmo svaté mimo jiné popisuje hřích následujícími
způsoby:
60
61

Srov. DS 1661; srov. výše B.IV.c.6.
Srov. A.I.2.
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a) jako pozbytí spásy (hamartiá): bezbožnost, odmítání
uznávat Boha (srov. Řím 1, 18nn.), přerušení smlouvy s Bohem;
b) jako odpor k projevené Boží vůli (anomiá): vzpoura proti
Božímu zákonu a proti jeho přikázáním;
c) jako nespravedlnost a vina (adikiá): odmítání života
v souladu se spravedlností darovanou Bohem;
d) jako lži a temnoty (pseudos, skotos): opozice stavějící se
proti Boží pravdě, proti Ježíši Kristu, jenž je cesta, pravda a život
(srov. Jan 14, 6), proti bližnímu a proti pravdě o člověku samotném. Kdo se dopouští hříchu, nedospívá ke světlu, ale zůstává
v temnotách.62
(351) Na tomto základě se pak jasně ukazuje, že každý hřích
se dotýká vztahu k Bohu; je vzdálením se od Boha a od jeho
vůle a absolutizací stvořených dober. Vědomí ohledně hříchu
a porozumění jeho pravé povaze může tudíž člověk nabýt jedině
prostřednictvím zvěstování Boha a jeho poselství spásy a skrze
probuzení obnoveného a prohloubeného smyslu pro Boha. Jedině
tehdy, když člověk pochopí, že hřích se vždy týká vztahu k Bohu,
může zároveň porozumět tomu, že odpuštění hříchů může přicházet jedině od Boha.
(352) 2. Již v parenesi a v praxi prvotních křesťanských komunit se vynořuje rozlišování povahy hříchů:
a) určité hříchy člověka vylučují z Božího království, konkrétně se jedná o smilstvo, modloslužbu, cizoložství, zvrácenost,
hamižnost atd. (srov. 1 Kor 6, 9n.), a proto také zároveň vedou
k vyloučení ze společenství (srov. 1 Kor 5, 1–13);63
b) ostatní hříchy jsou definovány jako „každodenní“ (peccata cotidiana).
Nauka o základním rozlišení mezi hříchy, které jsou těžké,
a hříchy, které těžké nejsou, je patrná v celé tradici církve, i když
zároveň shledáváme znatelné rozdíly v použité terminologii
a v hodnocení různých hříchů.
62
63

Srov. výše B.I.1–3.
Srov. výše B.III.4.
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Často je patrná snaha nahrazovat nebo doplňovat dvojčlenné
rozlišování hříchů na těžké a nikoli těžké pomocí trojčlenného
rozlišování na kapitální hříchy (crimina, peccata capitalia), těžké
hříchy (peccata gravia) a lehké hříchy (peccata venialia). Toto
trojčlenné rozlišování je ospravedlnitelné na rovině fenomenologické a popisné, avšak na teologické rovině nelze obcházet zásadní rozlišení, které odděluje „ano“ od „ne“ vyřčeného člověkem
Bohu; stav milosti a život ve společenství a přátelství s Bohem na
jedné straně a na druhé straně stav hříchu, vzdálenosti od Boha,
který pak vede ke ztrátě věčného života. Mezi tyto dva stavy není
zásadně možné včleňovat nějaký třetí. Tradiční rozlišování na dvě
kategorie hříchů tudíž vyjadřuje závažnost mravního rozhodnutí
člověka.
(353) 3. Pomocí tohoto rozlišování již od prvních staletí,
a posléze na základě způsobů myšlení a vyjadřování v různých
epochách, církev brala na zřetel to, co je dnes při různých způsobech nahlížení a v různých situacích velmi důležité v naukových
prohlášeních církve i v teologické reflexi ohledně poměru mezi
těžkými hříchy a těmi hříchy, které těžké nejsou, a ohledně jejich
rozpoznávání:
a) Ze subjektivního hlediska platí, že svobodu lidské osoby je
třeba nahlížet na základě jejího vztahu k Bohu. Proto má člověk
možnost v nitru své osoby říci Bohu „ne“ (aversio a Deo), a tak
učinit základní rozhodnutí ohledně smyslu své vlastní existence.
Toto základní rozhodnutí se odehrává v „srdci“ člověka, v nitru
jeho osoby, ovšem kvůli časoprostorovosti naší existence se přenáší do konkrétních úkonů, v nichž se pak toto základní rozhodnutí člověka vyjadřuje více méně kompletně. K tomu pak přistupuje skutečnost, že kvůli své základní narušenosti způsobované
dědičné viny, i když respektuje své základní „ano“ vůči Bohu, má
člověk „rozdělené srdce,“ a proto není s to žít a nasazovat se pro
Boha bezvýhradným a definitivním způsobem.
b) Z objektivního hlediska: na jedné straně existuje přikázání, které člověka zavazuje velmi závažně, když po něm požaduje
naprosto svobodný úkon, na druhé straně stojí přikázání, které
112

člověka zavazuje méně závažným způsobem. Normálně platí, že
přestoupení posledně zmíněného přikázání může být kvalifikováno jako hřích pouze analogicky. To však neznamená, že člověk by
mohl brát takovou věc na lehkou váhu. Takovýto způsob jednání
totiž má vliv na zaměření svobody a může být nebo se stát výrazem určitého zásadního rozhodnutí.
(354) 4. Takové je teologické pochopení toho, co je těžký
hřích, podle učení církve, když o církev něm hovoří jako o volbě
proti Bohu nebo jako o odmítnutí Boha a jako o upřednostnění
stvoření před Bohem. Totéž platí, když církev vidí jako těžkou
urážku Boha každý závažný úkon, který se protiví lásce k bližnímu, chování, které závažným způsobem narušuje řád stanovený
Bohem při stvoření, a především útok proti důstojnosti lidské
osoby. Posvátná Kongregace pro nauku víry podtrhuje tento druhý
aspekt, když zmiňuje Ježíšovu odpověď mladíkovi, který se ho
tázal: „Mistře, co dobrého mám udělat, abych získal věčný život?“
Ježíš na odpovídá: „A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání! […] Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce
a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.“ (Mt 19, 16–19).64
(355) Podle této nauky církve základní rozhodnutí v posledním důsledku určuje mravní situaci člověka. Nicméně pojem
základního rozhodnutí neskýtá dostatečné kritérium pro konkrétní
rozlišování mezi těžkým hříchem a hříchem, který není těžký.
Zmíněný pojem slouží spíše k teologickému vysvětlování toho,
co je těžký hřích. Ačkoli z principiálního hlediska platí, že člověk může měnit nebo vyjádřit své rozhodnutí v jediném úkonu,
což nastává, když k takovému úkonu dojde s jasným vědomím
a v úplné svobodě, nicméně celkové základní rozhodnutí není
nezbytně zpochybněno v každém jednotlivém úkonu. Proto nikoli
každý jednotlivý hřích sám o sobě musí také znamenat explicitní
nebo implicitní změnu základního rozhodnutí. Podle církevní
a teologické tradice platí, že pro křesťana, jenž se nachází v stavu
Srov. POSVÁTNÁ KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY, Persona humana, de quibusdam
quaestionibus ad sexualem ethicam spectantibus, deklarace ze dne 29. 12. 1975,
č. 10.
64
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milosti a běžně se účastní na svátostném životě církve, není kvůli
síle milosti tak snadné upadnout do těžkého hříchu a že těžký
hřích není v křesťanském životě něčím běžným.65
C.IV. Pokání a eucharistie
(356) 1. Problém poměru mezi pokáním a eucharistií nás staví před dvě linie církevní tradice, které jsou mezi sebou v rozporu
jenom zdánlivě, neboť ve skutečnosti platí, že vnitřní napětí mezi
nimi je plodné.
(357) a) Na jedné straně platí, že eucharistie je pro křesťany,
kteří žijí v milosti Boží, svátostí jednoty a lásky. Církev prvních
staletí připouštěla k přijímání z pokřtěných, kteří se dopustili
hříchu, jenž vede ke smrti, jedině ty, kdo byli usmířeni po vykonání veřejného pokání. Stejně tak Tridentský koncil požaduje,
aby ten, kdo má na svědomí těžký hřích, nepřistupoval ke stolu
Páně, neslavil mši svatou, pokud předtím nepřijal svátost pokání. Nicméně v tomto bodě koncil nehovoří o závazku na základě
Božího ustanovení (iure divino),66 nýbrž o povinnosti, aby člověk
zkoumal sám sebe před tím, než bude jíst ze stolu a pít z kalicha
Páně (srov. 1 Kor 11, 28), převádí na rovinu disciplíny. Tato povinnost tudíž může připouštět výjimky, kupříkladu v případě, kdy
chybí dostatek zpovědníků. V právě uvedeném případě dokonalá
lítost nutně musí zahrnovat záměr přijmout svátost pokání (votum
sacramenti).67 Koncil však odmítá šířeji pojatou Kajetánovu tezi.68
Eucharistie tudíž pro církev nepředstavuje alternativu vzhledem
ke svátosti pokání.
(358) b) Na druhé straně platí, že eucharistie s sebou nese
odpuštění některých hříchů. Církev prvních staletí byla přesvědčena, že eucharistie s sebou nese odpuštění každodenních hříchů,
jak to dokládají liturgické texty. Také Tridentský koncil hovoří
65
66
67
68

Srov. TOMÁŠ AKVINSKÝ, De Veritate, 27, 1 ad 9.
Srov. DS 1647, 1661.
Srov. výše B.IV.c.6; C.II.4.
Srov. DS, č. 1661.
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o eucharistii jako o „léku, jehož prostřednictvím jsme osvobozováni z každodenních provin a chráněni před těžkými hříchy.“69
Pokud se jedná o těžký hřích, eucharistie působí jeho odpuštění
prostřednictvím milosti a daru pokání,70 což podle učení Tridentského koncilu musí alespoň v podobě záměru (votum) zahrnovat
svátostnou zpověď.71 Zmíněná moc působit odpuštění lehkých
hříchů eucharistii přísluší na základě skutečnosti, že je připomínkou, čili svátostným zpřítomněním (repraesentatio) oběti, kterou
jednou provždy přinesl Ježíš Kristus, jehož krev byla prolita kvůli
odpuštění hříchů (srov. Mt 26, 28).72
(359) 2. Zpověď a svaté přijímání dětí. Formace svědomí
zaměřená na chápání hříchu a pokání u dětí musí brát zřetel na jejich věk a zkušenost. Na děti se nesmí prostě a jednoduše přenášet
vědomí a zkušenost dospělých. Z uvedených důvodů platí, že zpověď jako svátost obrácení (metanoia), nemá být považována za cíl
jejich náboženské výchovy. Právě prostřednictvím praktikování
této svátosti také dítě poroste v porozumění tomu, co je pokání.
ZÁVĚR
(360) Obnova vnitřního postoje a obnova svátosti obrácení
a smíření je úzce spjata s oživováním zvěsti o Bohu, jenž je štědrý
na milosrdenství (srov. Ef 2, 4), především pak zvěsti o smíření,
které Bůh jednou provždy udělil ve smrti a vzkříšení Ježíše Krista
a které v současnosti ustavičně v církvi uskutečňuje prostřednictvím Ducha svatého. Obnova obrácení a smíření je tudíž možná
jedině tehdy, dospěje-li se k oživení smyslu pro Boha, prohloubí-li
se v církvi duch napodobování Ježíše Krista a postoje víry, naděje
a lásky. Obnova svátosti pokání je možná jedině v rámci celkového náhledu, který zahrnuje všechny svátosti a všechny formy
pokání.
69
70
71
72

DS 1638; srov. DS 1740.
Srov. DS 1743.
Srov. výše B.IV.c.6.
Srov. DS 1743.

115

(361) Tato naše obnova, která se rodí z jádra křesťanské
zvěsti, vyžaduje prohloubení smyslu pro osobní důstojnost člověka povolaného milostí do společenství a k přátelství s Bohem.
Jedině tehdy, když se obrátí a uzná božské bytí Boha a žije ve společenství s Bohem, člověk odhaluje pravý význam své existence.
Je tudíž důležité, aby při uskutečňování obnovy svátosti pokání
byly brány v potaz jeho antropologické rozměry a aby se jasně
poukazovalo na nezrušitelnou vazbu mezi usmířením s Bohem
a usmířením s církví a s bratřími. Tímto způsobem bude možné
svátosti pokání dát, a to prostřednictvím tvůrčím způsobem pojímané věrnosti církevní tradici a v souladu se záměry nového Ordo
paenitentiae, takovou podobu, která bude odpovídat duchovním
aspiracím a potřebám lidí.
Nikoli na posledním místě je třeba, aby celá církev byla skrze
vlastní martyriá, leitúrgiá a diakoniá pro svět svátostí, čili znamením a nástrojem smíření, dále aby také prostřednictvím toho všeho, čím církev je a več věří, dosvědčovala a zpřítomňovala v Duchu svatém zvěst usmíření, jež nám Bůh daroval v Ježíši Kristu.
Roma, 29. června 1983
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K dokumentu MTK
Vybraná témata z eklesiologie
po 25 letech od jeho vzniku
V první řadě předesíláme, že překlad je pořízen podle znění
editovaného v EV 9, 1668–1765. Je veřejným tajemstvím, že texty tohoto typu se redigují v živém jazyce, a proto jejich případná
latinská forma je ve skutečnosti zpětným překladem, a proto nemá
povahu originálního textu. Z uvedeného důvodu se zdá být přesnější orientovat se v nejenom tomto případě přednostně na italské
znění, případně na znění v některém jiném živém jazyce, a pouze
v případě nejasnosti přihlížet k latinské verzi, která se leckdy od
italské verze odlišuje.
Kdo zná dokumenty MTK, ví, že není tak úplně obvyklé,
aby k dokumentu psal úvodní slovo sám prezident MTK a hlava
Kongregace pro nauku víry. Z toho vyplývá, že volba tématu a jeho zpracování nebylo tehdejším kardinálem J. Ratzingerem pouze
schváleno, nýbrž že to byl on sám, kdo v mnoha ohledech za tímto
textem stojí. Zkrátka a dobře, tento dokument není pouze v souladu s magisteriem, ale výrazněji než jiné texty MTK stojí v jeho
službě. O řečeném svědčí i velmi slavnostní a vznešený styl úvodních pasáží dokumentu, který lze tlumočit do češtiny v mnoha
ohledech jen volně. Slavnostnost tónu odpovídá také příležitosti,
která zavdala příčinu ke vzniku tohoto textu, totiž 20. výročí od
završení II. vatikánského koncilu.
Vysoce technický dokument, jehož mluva je protkána odbornými výrazy a ne vždy snadno dešifrovatelnými formulacemi,
není právě snadnou četbou. Pokud se ale čtenář dokáže ponořit do
textu nepředpojatě, zjistí, že zde na relativně malém prostoru se
mu poskytují skutečně velmi cenné a někdy i původní informace
a myšlenkové postupy z oblasti eklesiologie. Deset zvolených
témat se dotýká jednak základních prvků eklesiologie, jednak
stále ožehavých témat. Dlužno podotknout, že dokument vzniklý u příležitosti dvaceti let od uzavření II. vatikánského koncilu
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vytvářeli odborníci, kteří se buď koncilu přímo účastnili, nebo
alespoň velmi intenzivně vnímali proměny, které koncil vnesl do
života církve a do práce teologů. Z uvedeného důvodu je tento text
rovněž velmi vzácným svědectvím, které nám jednak napomáhá
s odstupem hlouběji porozumět samotné koncilní eklesiologii,
jednak ukazuje, jak se koncil projevoval v myšlení teologů a v životě církve o dvacet let později, kdy do hry vstupuje pochopitelně
následná zkušenost. K tomu je třeba dodat, že se kvapem blíží padesáté výročí od počátku jednání II. vatikánského koncilu, a proto
vydání tohoto dokumentu v českém jazyce může představovat
určitý příspěvek k připomínce této velké události v dějinách církve i k další reflexi nad přínosy koncilu, která by měla následovat
zejména od roku 2012 v souladu s tím, jak koncil probíhal.
V následujících odstavcích se budeme věnovat deseti tématům, jimž MTK věnuje deset kapitol svého elaborátu. Nepůjde ale
jenom o prezentaci, stručný komentář, ale také o rozvinutí toho, co
v dokumentu nacházíme. Nezapomínejme na to, že dokument nechce být „posledním slovem“, ale slovem trvale „předposledním“,
protože nám chce pomáhat v tom, abychom neustále pokračovali
v reflexi, což má pak vést k promítání poznaného do života.
1. Hned první otázka, zda Ježíš Kristus opravdu chtěl založit
a založil církev, má výrazně fundamentálně teologické ladění.
Konstatování, že danou otázku je třeba řešit na poli historické
kritiky evangelií (srov. 1.1.1; 1673), je třeba vnímat jako výzvu
k další práci, protože poskytnutá odpověď se na poli historické
kritiky pohybuje poněkud jinak, než by čtenář očekával. Ukazuje
se totiž, že odpověď na otázku po založení čili po existenci církve
nutně implikuje také hlubší znalost její esence, konkrétněji její
povahy a jejího tajemství, a proto se nesmíme divit, že řešení se
pohybuje spíše na poli teologie dogmatické. Založení církve není
záležitost nějaké jednotlivé události, nýbrž spíše proces, který má
svůj počátek v předvelikonočním Ježíšovi a který může dosáhnout
svého naplnění až po naplnění Mistrova lidského údělu a po seslání Ducha svatého.
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Na tomto místě si dovolím upozornit na jedno z míst dokumentu PBK, Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské
Bibli, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2004, čl. 65,
s. 108, kde se výslovně tvrdí, že v Novém zákoně se církev nikdy
neprohlašuje za nový Izrael. S tímto tvrzením opravdu nemohu
souhlasit. Oprávněnost mé kritiky dokládá i konstatování MTK
v č. 1678.
2. Druhým tématem je církev pojímaná jako Boží lid. Autorský kolektiv MTK hned v bodu 2.1. varuje před tím, aby se tajemství církve definovalo a popisovalo pouze jediným způsobem. Po
koncilu se totiž příliš jednostranně kladl důraz na označení církve
jako „Boží lid“ a docházelo k opomíjení dalších vyjádření, zejména označení jako Kristovo tělo. Koncil používá záměrně pestrou
škálu obrazů a přirovnání, protože jenom souhrn těchto vyjádření
je s to učinit zadost úkolu odpovídajícím způsobem popsat zmíněné tajemství.
K tomu si dovolím podotknout, že stojíme před stejnou myšlenkovou strukturou jako v oblasti christologie. Tajemství Muže
z Nazareta, jenž je zároveň Jedním z Trojice, se pochopitelně
vymyká jakékoli vyčerpávající systematizaci, a proto je třeba říci,
že jeho tajemství je nevýslovné stejně, jako je nevýslovný Trojjediný. O Bohu sice nemůžeme vypovídat adekvátně, leč zároveň
to činit musíme, jak poznamenává K. Barth. Řešením je položit
vedle sebe celou řadu christologií, které se vzájemně korigují,
doplňují a společně odkazují k nevýslovnému tajemství Ježíše
Krista, Syna člověka a Syna Božího. Tak je koncipován Nový
zákon, který nám pluralitou zde obsažených christologií dává na
srozuměnou, že tajemství Muže z Nazareta překračuje všechny
christologie i celý Nový zákon a že toto nevýslovné tajemství nesmíme ideologizovat, tedy zaměnit ze nějaký jeho popis. Jestliže
církev je prodloužením vtělení a jestliže církev je „celý Kristus,
tedy Hlava i údy“, pak by nás nemělo překvapovat, že se v eklesiologii setkáváme s totožnou myšlenkovou strukturou jako v christologii. Proto také II. vatikánský koncil popisuje tajemství „celého
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Krista“ pomocí pestré škály obrazů, přirovnání a titulů, jejichž
pomocí popisuje to, co se v posledním důsledku vyčerpávajícím
způsobem popsat nedá.
V pasáži označené 2.2. se přehledně rozebírá pravý význam
výrazu „Boží lid“ a uvádějí se také důvody, proč koncil toto
sousloví upřednostnil, což úzce souvisí s paradoxem církev jako
tajemství a církev jako subjekt v dějinách.
3. Třetím tématem je církev jako tajemství a jako subjekt
v dějinách. Jde tedy o božský a lidský rozměr církve, o její zakotvení v Trojici i o její reálnou historickou existenci. Opravdu velmi
podnětný je odstavec 1689, kde čteme:
„»Tajemství« aplikované na církev odkazuje na svobodné rozhodnutí
Otcovy moudrosti a dobrotivosti darovat se. Toto sebedarování se uskutečňuje v poslání Syna a v seslání Ducha kvůli spáse lidí.
V tomto Božím jednání má původ stvoření jako dějiny lidstva, protože tyto dějiny mají svůj „princip“ v nejplnějším slova smyslu (srov. Jan
1, 1) v Ježíši Kristu, jenž je Slovo učiněné tělem.
On, jsa povýšen na pravici Otce, daruje a vylévá Ducha svatého, který
se stává principem církve tak, že ji ustavuje jako Kristovo tělo a jako jeho
nevěstu, uvádí ji tudíž do specifického, jedinečného a výlučného vztahu ke
Kristu, a proto se církev nemůže rozrůstat nevymezeně.“

Vypovídací hodnota tohoto tvrzení se netýká jen církve, ale
výrazně také teologie dějin. Říká se tu výslovně, že kořen dějin
jakožto stvoření se nachází v imanentní Trojici, přesně vzato v Synovi a v jeho poměru k Otci. Celé dějiny byly stvořeny jen kvůli
tomu, aby se mohly stát dějinami spásy. Z teologického hlediska
tedy platí, že dějiny spásy mají v Božím záměru prioritu vzhledem
k obecným lidským dějinám.
Úvahy o církvi jako tajemství a subjektu v dějinách nachází
svou paralelu v 6., 8. a 10. kapitole. Do hry pochopitelně vstupuje
paradox naší existence, která musí být laděná jak eschatologisticky, tak inkarnacionisticky, o čemž pojednáme níže v souvislosti se
zmíněnými tématy.
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4. Ve čtvrtém bodu se hovoří o inkulturaci, která před pětadvaceti lety byla a dodnes je klíčovým tématem. Zdrojem inkulturace ja sám Kristus, který při svém vtělení přijal kulturu svého
lidu a vstoupil do ní (srov. 4.2 – 1703). Vtělení Slova je tudíž nejen
přijetím lidství, ale také vtělením do kultury, jak v jednom svém
projevu konstatoval Jan Pavel II. Zároveň se podtrhuje, že inkulturace je také očištěním kultury, která je nevyhnutelně poznamenána
hříchem (4.2. – 1704). Velmi důležitý je článek 4.3. – 1707, kde
se jasně podotýká, že hlásání evangelia v určité kultuře je zároveň
nadkulturní záležitostí, a proto musí být vždy rozpoznatelné.
Z řečeného si ale dovolím v tomto úvodu vyvodit, že apoštolská tradice jakožto identita církve napříč kulturami a věky musí
mít nevyhnutelně nadkulturní povahu. Jak jinak by tato apoštolská
tradice mohla představovat pojítko naší identity v rozličnosti?
inkulturace nezná pojem nadkulturní tradice, který je povýtce teologický, a proto se zdá správné používat neologismus inkulturace,
který odkazuje na vtělování onoho nadkulturního do jednotlivých
kultur. Zároveň je ale nutno konstatovat, že onu apoštolskou tradici v její nadkulturní povaze nikdy nevidíme v krystalické podobě, ale vždy jen prostřednictvím jejích konkretizací v určitých
kulturách, což platí i o Novém zákoně, který je podáván převážně
v semitském kulturním „obalu“ a částečně se zde již také projevují
vlivy helénské kultury. Rozpoznání nadkulturní povahy apoštolské tradice je pak tím zřejmější, v čím větším počtu konkrétních
lidských kultur se vyjadřuje.
5. Pátá část dokumentu pojednává o problematice poměru
mezi univerzální církví a církvemi partikulárními. Hned v bodě
5.1. – 1710 nacházíme rozlišení, které je dnes běžně akceptováno:
„Odvolávajíce se na společný úzus II. vatikánského koncilu, který se
pak projevuje v novém Kodexu kanonického práva, v tomto dokumentu
přebíráme následující rozlišení: »Partikulární církev« (Ecclesia peculiaris
ac particularis) je na prvním místě diecéze,1 »v sepětí se svým pastýřem,
Srov. CIC, kán. 368.. Stávající český překlad CIC je v této věci zavádějící,
protože v kánonu 368 tlumočí „Ecclesiae particulares“ jako „Místními církve1
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který ji skrze evangelium a eucharistii sdružuje v Duchu svatém.« Kritérium je v tomto případě striktně teologické. Podle určitého obyčeje, který se
v Kodexu kanonického práva však neprojevuje, »místní církev« (Ecclesia
localis) může označovat více méně homogenní soubor partikulárních
církví, jejíž ustavení vyplývá převážně z geografických, historických,
jazykových a kulturních prvků. Pod vlivem Boží prozřetelnosti rozvinuly
tyto církve podobně jako »patriarcháty v prvních staletích,« případně ještě
dnes rozvíjejí vlastní teologické, právní, liturgické a spirituální dědictví.
V tomto případě hraje prvořadou roli socio-kulturní hledisko.“

Z řečeného vyplývá, že v České republice existuje jedna
místní církev, ale celá řada partikulárních církví. Diecéze má základ v božském právu, zatímco místní církev jen v právu církevním. Diecéze v čele s biskupem patří k esenciální struktuře církve,
zatímco místní církve a biskupské konference k organizaci církve,
která je proměnlivá. Místní církev tedy slouží ku pomoci partikulárním církvím, nesmí je ale nahrazovat.
V oddílu 5.2. se hovoří o tom, že pravzorem jednoty církve
v rozličnosti mnoha partikulárních a místních církví je Trojice
(1713), nejvyšší vzor jednoty v rozličnosti a rozličnosti v jednotě. Mezi univerzální a partikulární církví panuje podvojný vztah,
protože univerzální církev je v partikulárních církvích, a zároveň
se z nich skládá, pročež partikulární církve jsou zase z tohoto
hlediska v univerzální církvi. Dokument hovoří o určitém vzájemném prolínání či prostupování mezi univerzální a partikulární
církví (1704). Nepadne však výslovně termín „perichoreze“, který
by odkazoval jasně na tajemství Trojice. Domnívám se však, že
použití uvedeného výrazu, pochopitelně v analogickém smyslu, je
zcela oprávněné, neboť posiluje naše vědomí ohledně trinitárního
charakteru tajemství církve.
Bod 5.3. se zabývá otázkou jednotlivých biskupských konferencí i jejich ještě vyšších forem sdružování na kontinentální
rovině. Jelikož jsou biskupské konference a jejich kontinentální
sdružení záležitostmi církevně-právními, a proto patří do organizace církve, nikoli přímo k její esenciální struktuře, nejsou
mi“, srov. Kodex kanonického práva, Praha 1994, s. 163. „Ecclesia localis“, tedy
místní církev, je ale podle dnes zaužívané terminologie něco jiného než diecéze,
jak je patrné z textu dokumentu, který překládáme.
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přímým výrazem biskupské kolegiality, která má nevyhnutelně
univerzální rozměr (1718).
6. V šestém tématu se MTK zabývá vazbami mezi církví
jako společenstvím, strukturou a organizací. Když jsme varováni
před eklesiologickým nestorianismem, který by od sebe odtrhoval
prvky společenství a zejména esenciální struktury církve od organizace, potažmo církevního zákonodárství, a když se naproti tomu
zamítá i eklesiologický monofyzitismus, který by dané záležitosti
nerozlišoval a v církvi chtěl vše zbožšťovat, pak je to evidentní
aplikace analogie víry, která nyní aplikuje model christologického
dogmatu na problematiku vnímání tajemství církve (1722). Toto
zákonodárství slouží společenství a esenciální struktuře, nicméně
není prosto omylů a chyb. Jestliže si leckdy stýskáme na církev,
měli bychom tedy jasně rozlišovat mezi tajemstvím společenství
a její esenciální strukturou na jedné straně a její konkrétní organizací a zákonodárstvím na straně druhé. To první je trvalé a vrcholně posvátné, to druhé je proměnlivé a posvátné jen relativně.
Dovolím si použít následující přirovnání: Jestliže to první
je jako dokonalá symfonie napsaná v nebi a nám darovaná skrze
Krista v Duchu svatém, pak to druhé je jako konkrétní provedení
této symfonie námi, kteří nyní tajemství církve prožíváme a na
scéně dějin spásy interpretujeme. Ona interpretace se netýká jen
esenciální struktury, ale také samotných právních ustanovení, zejména když se jedná o jejich konkrétní aplikaci. Sebedokonalejší
symfonie a následné variace na ni ovšem mohou být interpretovány dobře, méně dobře, v některých případech dokonce i tak, že se
to prostě nedá poslouchat. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že
církev bez práva by automaticky nebyla církví lásky, nýbrž daleko
spíše církví bezpráví, kde by se prosazoval ten silnější a vlivnější
na úkor ostatních.
Dlužno také podotknout, že obecně platí pravidlo, podle
něhož náboženská společnost po počáteční charismatické fázi,
chce-li důstojně přežívat v dalších generacích, musí nevyhnutelně
dospět do fáze právně organizované instituce, což ji výrazně zprůhledňuje a což ji také činí mnohem přijatelnější pro okolní spo123

lečnost. Charismatická a předinstituční fáze totiž v obecné poloze
existence náboženské společnosti rozhodně není bez nebezpečí,
protože zde vše závisí na kvalitě charismatického zakladatele či
zakladatelů. I pro církev, která je nadpřirozeným organismem
a zároveň lidskou náboženskou organizací, tedy platí normální
zákonitosti vývoje viditelné náboženské společnosti a jejího působení v rámci světské či občanské společnosti.
7. Sedmým tématem, jemuž se v dokumentu věnuje pozornost, je všeobecné kněžství pokřtěných a hierarchické neboli služebné kněžství věřících. Dovolím si podotknout, že i křestní kněžství má povahu služby, a proto služebnost hierarchického kněžství
není tak docela jeho rozlišující známkou vzhledem ke křestnímu
kněžství. Jestliže jedno i druhé kněžství vycházejí z kněžství toho,
který přišel sloužit a dát svůj život za mnohé (srov. Mk 10, 45par.),
pak by mělo být zcela evidentní, že v obou případech jde o určitou
formu služby. Z druhé strany vzato je ale výraz „služebné kněžství“ motivován rovněž tím, že episkopát, presbyterát a diakonát
se označují jako služby (ministeri) v technickém slova smyslu,
aby se podtrhnul služebný charakter výkonu pravomocí spojených
zejména s episkopátem a presbyterátem a v poněkud jiném, specifickém slova smyslu s diakonátem. Určitá problematičnost spjatá
s rozlišující vypovídací hodnotou spjatou s výrazem „služebné
kněžství“ je patrná již z toho, že koncil k tomuto označení připojuje ještě výraz „hierarchické“, což odkazuje na ustanovení tohoto
kněžství ze strany samotného Krista alespoň co do jeho vrcholné
formy, tedy apoštolské služby, z níž se odvozuje episkopát a následně také podřízená forma kněžství ve formě episkopátu.
Velmi důležité je také to, že ve spojení s hierarchickým
kněžstvím dokument nezmiňuje výslovně diakonát. Ačkoli dnes
výrazně převládá mínění ohledně skutečnosti, že diakonát patří
svým vlastním způsobem ke svátosti kněžství, tato záležitost ještě
není úplně vyjasněna.2
V bodu 7.2. se hovoří o poměru mezi oběma kněžstvími,
která se neliší stupněm, nýbrž svou podstatou. Konstatuje se, že
2

Srov. MTK, Diakonát, vývoj a perspektivy, Krystal OP, Praha 2008.
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obě kněžství jsou vzájemně zaměřena jedno k druhému, a proto
z určitého hlediska má prioritu to křestní a z jiného zase to hierarchické. Dovolím si podotknout, že toto vzájemné zaměření
jednoho k druhému připomíná vztahy mezi osobami v imanentní
Trojici, což jednak poukazuje na trojiční ráz církevního života,
jednak vybízí nositele křestního a hierarchického kněžství, aby se
neuzavírali do sebe, ale vycházeli k tomu druhému, jehož nutně
potřebují ke své vlastní identitě, která má bytostně dialogickou
povahu. Nadto lze opět tvrdit, že obě kněžství přebývají jedno
v tom druhém, protože každý nositel hierarchického kněžství je
také nositelem kněžství křestního, takže křestní kněžství je v hierarchickém. Ono hierarchické se ale naplňuje v komunitě nositelů
křestního kněžství, k němuž je hierarchické zaměřeno, a proto můžeme říci, že ono hierarchické je v určitém slova smyslu v onom
křestním kněžství slavící komunity, které bez onoho hierarchického není s to dosáhnout své vrcholné svátostné výrazové formy.
Mezi oběma kněžstvími tedy panuje analogická perichoreze jako
mezi osobami v Trojici.
Velmi často se setkávám s tím, že v úvahách o církvi a kněžství se jednostranně nadhodnocuje aktivita a podceňuje se receptivita. Receptivita je ale také velmi důležitou formou obdarování,
protože ten, kdo druhého přijímá, mu poskytuje prostor a dovoluje
mu být sám sebou. Nositelé hierarchického kněžství by proto měli
mnohem více valorizovat obdarování ze strany nositelů křestního
kněžství, které se vyznačuje nikoli výlučně, ale převážně receptivitou. Dlužno podotknout, že Otec, který je zdrojem života v Trojici, také poskytuje Synovi prostor své receptivity, dovoluje Synovi, aby se rozvinul, aby byl dospěle sám sebou, aby Otci mohl
projevit lásku, aby Otce mohl oslavit (srov. Jan 17, 1–5). To je také
základní pravzor pro naši dialogickou a komunitní křesťanskou
existenci, pravzor, který má svou platnost pochopitelně i v otázce vztahu mezi křestním a hierarchickým kněžstvím. Živou víru
tedy nekomunikuje pouze aktivním způsobem hierarchický kněz
komunitě, ale také komunita na základě svého křestního kněžství
svou zralou receptivitou nositeli kněžství hierarchického.
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Bod 7.3. je věnován svátostnému zakotvení obou druhů kněžství. Když se konstatuje, že jejich cílem je obětování celého Krista,
pak se podle mého soudu opomíjí pneumatologický rozměr tohoto
sebedarování. Nepřinesl snad Kristus sám sebe v oběť v Duchu,
který nepomíjí? (srov. Žid 9, 14). Obojí kněžství má tudíž nejen
christologický, ale také pneumatologický a trinitární rozměr. Ono
sebedarování z naší strany není nic jiného než naplňování naší
účasti na věčném synovství ve vztahu k Otci v Duchu svatém, jenž
je Boží přirozenost jakožto hypostatický Dar a jenž působí to, že
jsme schopni darovat se jakožto synové v Synu s božskou štědrostí, tedy bezvýhradně. Právě tak se spodobujeme se Synem, který
zase koná jen to, co vidí, že činí jeho Otec (srov. Jan 5, 19). Naše
vstupování do Synovy oběti je tudíž účastí na vnitřním životě Nejsvětější Trojice. Ač to na jevové rovině vyznívá jako náš dar, ve
skutečnosti jde primárně o to, že jsme nekonečně obdarováváni.
Naše obětní počínání je dispozičním úkonem, na jehož základě je
nám darován podíl na věčné „liturgii“, která se odehrává jako láskyplné a totální sebedarování Otce Synovi a Syna Otci, přičemž
Duch je buď touto vzájemně darovanou Boží přirozeností, anebo
z tohoto sebedarování vychází. Jestliže Otec a Syn jsou dva Darující, on je Darovaný.
Jestliže se v článku 1733 hovoří o tom, že křestní a hierarchické kněžství má základ v jediném kněžství Kristově, je to bezesporu hluboká pravda, nicméně vyvstává otázka, zda by se v rámci
jediného Kristova kněžství nedaly rozlišit jeho dvě složky, na něž
by se pak vázalo jedno i druhé kněžství. Jestliže nositel hierarchického kněžství je zároveň sám také nositelem kněžství křestního
a jedná-li v osobě Kristově, pak v Kristu samotném by mělo být
také rozpoznatelné jedno i druhé. Domnívám se, že toto rozlišení
dvou složek jediného Kristova kněžství je možné. Připomeneme-li si slavnou a často citovanou Augustinovu myšlenku: „Pro vás
jsem biskupem, spolu s vámi jsem křesťanem,“3 pak není nesnadné dojít k závěru, že funkcionální rovina Kristova kněžství (tedy
jeho význam pro nás) se váže spíše k hierarchickému kněžství,
zatímco ontologický význam jeho kněžství (on je velekněz nové
3

SV. AUGUSTIN, Sermo 340, 1. – srov. 1734.
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smlouvy, není ale veleknězem jako velekněží staré smlouvy a jako
jiní lidé, on je mírou kněžství, on je kněžství samo) představuje
spíše základ našeho křestního kněžství. Cosi obdobného platí,
když uvažujeme o Kristově zásluze, protože to, co zasloužil pro
nás, se váže k hierarchickému – funkcionálnímu kněžství, a to, co
zasloužil pro sebe, se zase váže spíše ke kněžství křestnímu.
V bodu 7.4. se velmi správně podotýká, že otevření církevních pověření a úřadů nositelům křestního kněžství nesmí vést ke
„klerikalizaci“ dotyčných laiků, kteří mají v církvi svou vlastní
identitu a své vlastní povolání. Nezapomínejme na to, že křestní
a hierarchické kněžství se neliší stupněm, ale svou podstatou.
K tomuto bodu je třeba podotknout, že ve hře je také otázka, zda
jít cestou trvalého diakonátu ženatých mužů, anebo cestou aktivizace laiků jakožto laiků. Zatímco první cesta se projevuje spíše
v Evropě a v Severní Americe, církve v Africe a v Asii se vydaly
spíše cestou aktivizace laiků. 4
8. V osmém oddílu se hovoří o církvi pojímané jako svátost.
Velmi důležité je konstatování, že žádný výraz nebo přirovnání
není s to popsat celou komplexnost nevýslovného tajemství církve (8.2. – 1741). O dané myšlenkové struktuře jsme již hovořili
v druhém bodu tohoto úvodu.
V pasáži 8.3. se připomíná, že prvořadou svátostí je jednoznačně sám Kristus (1743). Jeho lidství hraje roli znamení, které
zjevuje jeho osobu i tajemství Trojice. On sám v síle hypostatické unie je „res et sacramentum“, tedy reálné znamení, které je
bytostnou jednotou se zpřítomňovaným významem, jak je tomu
s hypostatickou jednotou mezi osobou Slova a přijatým lidstvím.
Církev je pak svátostí jakožto „celý Kristus“ v odvozeném smyslu.
Kazatelé odedávna používali výmluvné přirovnání: Jestliže Kristus je jako Slunce spravedlnosti zdrojem světla, pak církev jako
Luna na obloze září jenom proto, že odráží světlo tohoto Slunce.
Kristus je tedy prasvátost a církev je svátostí Krista (1744). Sedm
svátostí pak má smysl jenom v rámci tohoto svátostného organismu Kristus – církev.
4

Srov. MTK, Diakonát, vývoj a perspektivy, Krystal OP, Praha 2008.
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9. Devátým tématem dokumentu je ekumenismus a zejména
klíčové místo LG, čl. 8, kde se hovoří o tom, že Kristova církev
subsistuje v církvi katolické, na základě čehož se pak v teologické mluvě objevila reflexe o tak zvané eklesiologii soustředných
kruhů.
Pokud by dokument vznikal dnes, určitě by buď v tomto
bodu, nebo v nějakém samostatném bodu bylo také pojednáno
o poměru katolické církve k mimokřesťanským náboženstvím.
Na tomto místě si dovolím upozornit na dokument MTK, který je
věnován právě této velmi aktuální otázce a problematice teologie
mimokřesťanských náboženství a s tím spjaté otázce mezináboženského dialogu.5
10. Desátým a závěrečným tématem je eschatologický charakter církve. V bodu 10.1. se setkáváme s klíčovým tématem teologie dějin, které spočívá v napětí mezi eschatologickým zacílením naší křesťanské existence (eschatologismus) a odpovědností
za časné záležitosti, za humanizaci světa a za vtělování evangelia
do doby a kultury (inkarnacionismus). Věřící musí propojovat obě
zmíněné roviny, a proto lze jeho existenci definovat jako eschatologický inkarnacionismus nebo inkarnacionistický eschatologismus. Dovolím si podotknout, že toto bytostně paradoxální napětí
lze převést na jiný paradox: contemplativus in actione. Ježíš sám
byl kontemplativní člověk plně nasazený ve svém veřejném působení. I on byl zaměřen bytostně k Otci (srov. Jan 1, 18), zároveň
se v jeho životě projevuje nejen apoštolská činnost, ale také jasná
odpovědnost za reálný svět politiky. Již to, že se před Velikonocemi výslovně neprohlásil za Mesiáše, představuje projev odpovědnosti, protože kdyby to učinil, přiznal by se k dobovým představám o Pomazaném a podle všeho by se rozpoutala občanská
válka. Ježíš také upřednostňuje vlastní sebezmaření před likvidací
svých odpůrců. Ve věci daně císaři sice ostře kritizuje modloslužebný charakter císařova kultu a peněz, zároveň ale nejde cestou
vnější revoluce, nýbrž vybízí k proměně srdce, které má cele pat5

Srov. MTK, Křesťanství a ostatní náboženství, Krystal OP, Praha 1999.
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řit Nejvyššímu (srov. Mt 22, 17–22). Ježíš se sice neidentifikoval
s žádnou dobovou politickou či náboženskou stranou, zároveň by
ale bylo omylem mluvit o něm jako čirém eschatologistovi, který
neměl na mysli odpovědnost za časné záležitosti.
Body 10.1. a 10.2. pojednávají o poměru mezi církví a Božím královstvím. Nejdůležitějším se zdá být upozornění, že Boží
království v dějinách také roste, a proto není výlučně eschatologickou záležitostí, byť plnost tohoto Božího království nastane
až v plnosti času. Opět platí, že Boží království a církev je nutno
rozlišovat, ale nesmíme je vzájemně oddělovat.
Na tomto místě se zdá být vhodné podotknout, že autoři
dokumentu mohli věnovat při svém bádání pozornost také tomu,
že věc Božího království se nakonec prolíná a těsně propojuje
s osobou Ježíše Krista. Tato skutečnost pak dovoluje velmi dobře
vysvětlit to, že Ježíš hlásal Boží království, zatímco církev po Velikonocích hlásá Krista jako eschatologického Krále. Navíc platí,
že osoby Trojice se zjevují navzájem. Není tudíž nic zvláštního,
že Ježíš ukazuje na Otce a jeho království, zatímco po Velikonocích Otec ukazuje prostřednictvím Ducha a církve na Syna a jeho
království.
V oddílu 10.3. se velmi stručně hovoří o Marii jako o dovršené církvi, což v souvislosti s tématem eschatologického rozměru
tajemství církve přímo vybízí k odkazování na tajemství Mariina
nanebevzetí. Je zřejmé, že dokument nemůže ze své vlastní povahy pokrýt celou oblast tajemství církve, a proto si opět dovolím
upozornit na některé další aspekty. Dalo by se hovořit o Mariině
duchovním mateřství ve vztahu ke všem pokřtěným, o Marii jako
matce církve, o Marii jako první spolupracovnici Kristově na díle
spásy, o problematice Mariina prostřednictví, které je pochopitelně zcela podřízeno Kristovu jedinému prostřednictví, o Marii
jako matce jednoty všech křesťanů, k tomu by se dalo dodat, že
tajemství Marie z Nazareta se ukazuje být velmi plodné i v oblasti
mezináboženského dialogu zejména s islámem. Dané téma je, jak
vidno, opravdu velmi bohaté. Na tomto místě si však dovolím podotknout, že Maria vstupuje i do našeho poměru ke zjevení jako
takovému. Jestliže církev je v jistém slova smyslu spoluautorkou
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Písma, vždyť svatopisci psali v církvi a pro církev a církev nakonec rozlišila inspirované spisy, pak to rozhodně neznamená, že
církev by byla nad Písmem. Poměr mezi církví a Písmem se dá
popsat na základě analogie víry jako obdobný vzhledem k poměru
mezi Marií a Kristem. Marie Krista rodí jako člověka, dává mu
lidské tělo, nicméně je zároveň první učednicí vtěleného Slova.
Opomíjení mateřství církve vzhledem k lidské „přirozenosti“ Božího slova nakonec vede k fundamentalismu, který každý katolík
i ctitel Matky Páně musí důrazně odmítnout jako obdobu „doketismu“ a „monofyzitismu“ v oblasti pojímání Božího slova.
11. Podle mého soudu v dokumentu, který je velmi dobrý
a podnětný i dnes, schází kapitola, v níž by se přímo tematizoval
poměr církve k Duchu svatému. Ačkoli se v dokumentu o Duchu svatém v různých souvislostech hovoří, není to podle mého
soudu dostačující. Slavný text 1 Kor 12, 4–6 jasně říká, že působení Ducha se projevuje v charismatech, zatímco působení Syna
odpovídají služby, tedy hierarchická struktura církve. Východní
teologové obviňují Západ z opomíjení Ducha svatého v oblasti
eklesiologie, což se pak projevuje jako určitý christomonismus,
tedy jednostranný důraz na hierarchii a na struktury, což je spjato
s opomíjením rozměru společenství a přímého působení Ducha
svatého v každém pokřtěném. Lze říci, že Duch svatý je principem
zodpovědné emancipace biskupů vůči papeži, presbyterů a jáhnů
vůči biskupovi, laiků vůči kléru, řeholníků vůči představenému.
To je také duch II. vatikánského koncilu, v jehož dokumentech
nalezneme bezmála 300 zmínek o Duchu svatém. Je známo, že
valná většina těchto zmínek má v pozadí přínos východních katolíků, kteří jsou na pneumatologický rozměr víry a tajemství církve
mnohem citlivější nežli západní teologie a spirituální tradice. Na
tomto místě si dovolím říci, že vedle christomonismu existuje také
nebezpečí pneumatomonismu, což je termín, který se v literatuře,
pokud je mi známo, neobjevuje. Jestliže hierarchické struktury
můžeme přirovnat ke „kostře“ Kristova těla, pak oživující působení Ducha svatého je přirovnatelné k „měkkým“ tkáním lidského
těla. Má-li církev žít, pak nutně potřebuje obojí. Alternativa hie130

rarchie – společenství je falešná. To konec konců odpovídá i výše
připomenutému textu z 1. listu Korinťanům.
12. Jelikož MTK dokumentu nepředesílá přehled jeho struktury, činíme tak nyní v rámci toho úvodu.
Vybraná témata z eklesiologie
(In hac relatione)
7. 10. 1985
Předmluva (J. Ratzinger)
Poznámka (P. Delhaye)
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Vybraná témata z eklesiologie
(In hac relatione)
7. 10. 1985
PŘEDMLUVA
(Iam antequam)
(1668) Dávno před tím než papež Jan Pavel II. vyhlásil
mimořádnou synodu u příležitosti 20. výročí od skončení II. vatikánského koncilu, Mezinárodní teologická komise vnímala tuto
skutečnost jako podnět pro svou práci. Komise přijala rozhodnutí
znovu pročíst a promyslet základní koncilní text, tedy konstituci
o církvi, a to z hlediska dlouhé doby, která mezi tím uplynula. Komise si jasně uvědomovala meze svých možností, protože dokumenty komise jsou výsledkem diskuse téměř třiceti odborníků ze
všech částí světa, kteří současně reprezentují různé teologické disciplíny a rozličné způsoby myšlení. Tvorba deklarací Mezinárodní
teologické komise vyžaduje dlouhý proces kolektivního zpracovávání, kvůli čemuž se tyto deklarace nezbytně musí limitovat jak co
svého rozsahu, tak co do zvoleného tématu.
(1669) Také v tomto případě se tudíž mohlo stát, že se nezdařilo vyčerpávajícím způsobem uchopit a v komentáři předložit
celé teologické a spirituální bohatství velkého koncilního textu.
Proto jsme se soustředili na určitá témata, která v pokoncilní
diskusi vyvolala nové otázky a která vyžadují objasnění a také
doplnění i prohloubení. To platí evidentně o otázce, zda se církev
opravdu může odvolávat na Ježíšovu zakladatelskou vůli, anebo
zda je ve skutečnosti pouze produktem určitého sociologického
vývoje, který Ježíš nepředvídal. Jedná se o problém, o němž se
v nekatolickém prostředí již dlouho diskutuje a který se až po koncilu dostal do katolické teologie prostřednictvím přebírání často
jen dílčích a ožehavých hypotéz o historickém Ježíšovi. Zmíněné
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téma tudíž muselo být postaveno na začátek našich reflexí. Pojem
„Boží lid“, který koncil tak nově postavil do popředí, ale zároveň
ho důsledně včlenil do celkového obrazu církve podle Nového
zákona a církevních otců, se v mezidobí stal jedním z oněch efektních slov, jimž se leckdy v komunikaci přisuzuje přemrštěný obsah. Bylo tedy zřejmé, že právě tento pojem potřebuje objasnění.
Tématika poměru mezi univerzální církví a partikulárními církvemi, kterou koncil použil s výhledem na eklesiologii společenství,
vyvolal v praktickém užívání celou řadu problémů. Naléhavějším
a konkrétnějším se ukázal být pojem inkulturace, což však o řadě
dalších otázek platí v míře ještě větší.
(1670) Mezinárodní teologická komise vytěžila z množství
takovýchto problémů text, který nyní zveřejňujeme. Když někdo
bere do rukou tuto poslední redakci, dokáže si zřejmě jenom stěží
představit nesmírné množství detailní vědecké práce, která stojí
v jejím pozadí. Není však pochyb o tom, že žádná z jednotlivých
kapitol není s to vyčerpat dané téma, i když se k tomuto cíli snaží přiblížit. Nejde tu o prezentaci vědeckého bádání o dílčích
bodech, nýbrž o předložení společného poznání, které pak nově
objasňuje základní myšlenkové linie a pokračuje v nich. V tomto
smyslu, podle mého mínění, předkládaný dokument Mezinárodní
teologické komise může v předvečer konání synody představovat vzácnou orientační pomůcku sloužící tomu, aby bylo možno
osvojit si dědictví koncilu a rozvíjet ho přiměřeným způsobem. Je
mým přáním, aby se text úspěšně šířil a aby se mu dostalo příznivého přijetí.
V Římě, 8. října 1985
Joseph kard. Ratzinger
prezident
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POZNÁMKA
(Textus huius relationis)
(1671) Text této závěrečné relace podle statut a praxe MTK
představuje výsledek, za nímž stojí vypracování řady studií a také
dvě zvláštní setkání subkomise (konala se v Paříži a ve švýcarském Fribourgu) i diskuse na plenárním zasedání v říjnu 1985.
Předsedou subkomise s názvem De ecclesia a redaktorem
poslední verze textu byl velmi ctihodný monsignor Pierre Eyt,
rektor Katolického institutu v Paříži. Na různých rovinách, z různých hledisek a na různých stupních spolupracovali na tomto
díle členové subkomise a také poradci pracovní skupiny: jejich
excelence monsignor K. Lehmann, monsignor J. Medina-Estévez,
monsignor B. Kloppenburg, velmi ctihodní profesoři a doktoři
C. Erévalo, G. Colombo, H. U. von Balthasar, H. Khalifé, M. Ledwith, H. Schürmann, B. Sesboüé, J. Thörnhill, Ch. von Schönborn.
Tato souhrnná relace byla ve své aktuální podobě schválena absolutní většinou členů MTK dne 2. října 1985 v souladu
s normami MTK a Kodexu kanonického práva (kán. 119 § 2).
Toto hlasování potvrdila jeho eminence prezident MTK, kardinál
J. Ratzinger dne 4. října 1985. S otcovskou starostlivostí prohlásil
5. října 1985 papež Jan Pavel II., že text byl schválen a že je třeba
ho co nejdříve publikovat.
Zpráva o těchto událostech se podává podle normy statutu
MTK (V, § 2) ze strany generálního sekretáře, jemuž také přísluší
„zveřejňovat spisy komise.“
V Římě, 8. října 1985
Ph. Delhaye, poštolský protonotář
generální sekretář Mezinárodní teologické komise
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ÚVOD
(1672) V tomto dokumentu Mezinárodní teologická komise
zkoumá některá velká témata dogmatické konstituce o církvi Lumen gentium.
U příležitosti dvacátého výročí od závěru II. vatikánského
koncilu se zdálo být vhodné přistoupit jak k přímému studiu některých textů zmíněné konstituce, tak k analýze některých eklesiologických problémů, které se v pokoncilní době ukázaly být
obzvláště vyhrocené.
Z uvedených důvodů jsou předmětem studia v této relaci především kapitoly číslo I, II, III a VII konstituce Lumen gentium.
Zdálo se nám důležité vrátit se k některým základním pojmům zmíněné konstituce proto, že se projevily jako zvláště podnětné v životě i v teologii církve vzhledem k „aggiornamentu,“6
které si přáli Jan XXIII. a Pavel VI. V některých případech došlo
k tomu, že tyto pojmy upadly v zapomenutí nebo byly natolik překrouceny, až se vytratil jejich původní význam.
Kromě toho se ukázalo být nezbytné zkoumat další problémy, které ve zmíněné konstituci nejsou na první pohled tak patrné,
které však v dalších letech nabyly velkého významu, jako je tomu
například s tématem inkulturace evangelia a církve nebo s tématem založení církve ze strany Ježíše Krista.
Konečně je třeba poznamenat: Ačkoli nepovažujeme Kodex
kanonického práva publikovaný v roce 1983 v žádném ohledu
za dokument, který by měl srovnatelnou povahu a hodnotu jako
koncilní konstituce, odvolávali jsme se však na tento Kodex velmi
často proto, abychom u diskutovaných témat poukázali na vzájemný souběh a na hermeneutiku obou důležitých církevních dokumentů. Jelikož se tedy blíží II. mimořádná synoda (24. listopadu
1985), vyslovujeme přání, aby tato naše práce mohla být užitečná
pro synodní otce při plnění jejich odpovědného úkolu.
7. října 1985
Poznámka překladatele: Přesně přeloženo: „zdnešnění,“ tedy uvedení teologické reflexe a vyjadřování tajemství víry na úroveň odpovídající požadavkům
stále se proměňující doby.
6
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1. ZALOŽENÍ CÍRKVE JAKO DÍLO JEŽÍŠE KRISTA
1.1. Status quaestionis
(1673) Církev byla vždy přesvědčena nejenom o tom, že
Ježíš Kristus představuje základ církve,7 ale také o tom, to byl on
sám, kdo chtěl církev založit, a že ji také skutečně založil. Církev
se zrodila ze svobodného Ježíšova rozhodnutí a dluží svou vlastní
existenci daru, jímž na kříži Ježíš učinil svůj vlastní život.8
Z uvedených důvodů II. vatikánský koncil nazývá Ježíše
Krista zakladatelem církve.9
Nicméně určití odborníci v oblasti moderní historické kritiky
evangelií v některých případech dospěli k tomu, že zastávají tezi,
podle níž Ježíš ve skutečnosti nezaložil církev, a že kvůli prvořadosti hlásání Božího království Ježíš ani nechtěl církev založit.
Uvedený způsob nahlížení vedl k tomu, že založení církve se
odděluje od historického Ježíše a že se dokonce odmítají výrazy
jako „založení“ nebo „ustanovení,“ čímž se zbavují veškeré důležitosti úkony, které se k těmto výrazům vztahovaly. Dnes se tudíž
upřednostňuje tvrdit, že zrození církve je třeba nahlížet jako povelikonoční událost, která je stále více interpretována jako něco čistě
historického a/nebo sociologického.
Zmíněný nesoulad mezi vírou církve, jak bylo připomenuto výše, a určitými koncepcemi, které se neoprávněně vyvozují
z moderní historické kritiky, způsobil nemálo problémů. Když se
s nimi chceme vyrovnat a vyřešit je, budeme muset jednak zůstat
na poli kritiky a používat její metody, jednak hledat nový způsob,
jak ospravedlňovat a potvrzovat víru církve.
1.2. Různé významy výrazu „ekklésiá“
(1674) „Církev“ (ekklésiá) je teologický termín, který má
velmi hutný význam již od počátku dějin zjevení, jak nám ho
7
8
9

Srov. DS 774.
Srov. DS 539 a 575.
Srov. LG, čl. 5.
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předkládá již Nový zákon. Pojem ekklésiá (qahal) nepochybně
vychází ze starozákonní ideje shromáždění „Božího lidu,“ a to
jak prostřednictvím septuagintní verze starozákonních knih, tak
prostřednictvím apokalyptického judaismu. Ačkoli byl Ježíš odmítnut Izraelem, nezaložil nějakou odlišnou synagogu a ani nevytvořil nějakou oddělenou komunitu ve smyslu „svatého zbytku“
nebo určité odtržené sekty. Ježíš si totiž přál obrátit Izrael tím,
že mu adresoval poselství spásy, které nakonec bude předáváno
univerzálním způsobem (srov. Mt 8, 5–13; Mk 7, 24–30). Nicméně platí, že církev v plném a teologickém smyslu slova existuje
až po Velikonocích, a to v podobě komunity skládající se z Židů
a pohanů v Duchu svatém (srov. Řím 9, 24). Termín ekklésiá, který se ve čtyřech evangeliích objevuje pouze třikrát (srov. Mt 16,
18; 18, 17), nabývá v Novém zákoně tří možných významů, které
se ostatně často vzájemně prolínají: 1. shromáždění komunity;
2. každá z místních komunit; 3. univerzální církev.
1.3. Pojem církev a zdroj jejího ustanovení
(1675) V evangeliích nacházíme dvě události, které obzvláštním způsobem vyjadřují přesvědčení, že církev byla založena Ježíšem z Nazareta. První je epizoda, v níž je svatému Petrovi uděleno
jeho jméno (srov. Mk 3, 16) po jeho vyznání mesiášské víry a ve
vztahu k založení církve (srov. Mt 16, 16nn). Druhou epizodou je
ustanovení eucharistie (srov. Mk 14, 22nn.; Mt 26, 26nn.; Lk 22,
14; 1 Kor 11, 23). Ježíšovy výroky (logia) týkající se Petra, jakož
i vyprávění o poslední večeři, nabývají rozhodujícího významu
v současné diskusi o problematice ustanovení církve. Dnes se ale
upřednostňuje již nevázat odpověď na položenou otázku na to
nebo ono Ježíšovo slovo, případně na nějakou jednotlivou událost
jeho života.
(1676) Celé Ježíšovo dílo a celý jeho život určitým způsobem
představují kořen a základ církve, která je v určitém slova smyslu
plodem celé Ježíšovy existence. Založení církve předpokládá celek Ježíšova spasitelského díla v jeho smrti a vzkříšení stejně jako
poslání Ducha. Z uvedeného důvodu platí, že v Ježíšově jednání
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je možno rozpoznat přípravné prvky, postupné rozvíjení a etapy,
které vedou k založení církve. To lze exaktním způsobem tvrdit již
o tom, co Ježíš řekl a vykonal před Velikonocemi, neboť mnohé
základní prvky církve, jež se ve své plnosti projevují až po Velikonocích, můžeme vnímat již v průběhu Ježíšova pozemského
života, kde také leží jejich základ.
1.4. Rozvoj a etapy procesu zakládání církve
(1677) Právě zmíněný rozvoj a etapy vyjevují dynamickou
evoluci, která vede k ustanovení církve již tehdy, když jsou brány
jednotlivě, ale ještě s větší zřejmostí tehdy, když jsou nahlíženy
ve svém komplexním zaměření. Křesťan zde odhaluje spásonosný
Otcův záměr a vykupitelské jednání Syna, které jsou člověku předávány prostřednictvím Ducha svatého.10 Tyto přípravné prvky,
tento rozvoj a tyto etapy je možno poněkud konkrétněji vyjádřit
a popsat následujícím způsobem:
(1678) – starozákonní přísliby týkající se Božího lidu, které
se v Ježíšově hlásání předpokládají a které si uchovávají veškerou
svou spasitelskou sílu;
– velkoryse pojatá Ježíšova výzva k obrácení a víře v něho
adresovaná všem lidem;
– povolání a ustanovení Dvanácti jako znamení nadcházejícího obnovení celého Izraele;
– udělení nového jména Šimonu Petrovi, čelní místo, které je
mu vyhrazeno v okruhu učedníků a jeho poslání;
– odmítnutí Ježíše ze strany Izraele a rozdělení mezi židovským lidem a Ježíšovými učedníky;
– historická skutečnost, že Ježíš při ustanovení večeře a ve
svém utrpení a smrti, které přijímal svobodně, pokračoval v hlásání univerzálního Božího království, které spočívá v daru života
všem lidem;
– obnovení narušeného společenství mezi Ježíšem a jeho
učedníky díky Pánovu vzkříšení po Velikonocích a uvedení těchto
učedníků do vpravdě eklesiálního způsobu života;
10

Srov. LG 2–5.
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– seslání Ducha svatého, která z církve činí opravdové „Boží
stvoření“ (srov. popis „Letnic“ v Lukášových spisech);
– poslání učedníků k pohanům a ustavení církve pohanů;
– definitivní rozchod mezi „pravým Izraelem“ a judaismem.
(1679) Žádná ze zmíněných etap vzata sama o sobě nemůže
představovat celek, jakmile se ale tyto etapy vzájemně propojí,
pak evidentně dokládají, že založení církve je třeba chápat jako
historický proces, tedy jako vznikání církve v rámci historie zjevení. Věčný Otec „stanovil, že ty, kteří věří v Krista, svolá vjedno
ve své svaté církvi. Ta byla již od počátku světa předobrazována
a podivuhodně připravována v dějinách izraelského národa a ve
Starém zákoně; když se naplnil čas, byla založena a stala se
zjevnou vylitím Ducha svatého; slavně bude dovršena na konci
času.“11 V tomtéž procesu se ustavuje základní, trvalá a definitivní
struktura církve. Pozemská církev je již sama místem sjednocení
eschatologického Božího lidu, a tak pokračuje v poslání, které Ježíš svěřil svým učedníkům. V tomto smyslu církev podle toho, co
říká konstituce Lumen gentium, představuje: „zárodek a počátek
Božího a Kristova království na zemi.“12
1.5. Trvalý původ církve v Ježíši Kristu
(1680) Církev založená Kristem na svém zakladateli nezávisí pouze svým vnějším historickým a společenským zrodem, ale
pochází od svého Pána ještě niternějším způsobem, protože je to
on, kdo ji ustavičně živí a buduje prostřednictvím Ducha. Církev
se rodí, jak to říká Písmo, a v tom smyslu, jak to pojímala tradice,
z probodeného boku Ježíše Krista (srov. Jan 19, 34);13 Bůh si ji
získal krví vlastního Syna (srov. Sk 20, 28; Tit 2, 14).14
LG, čl. 2 – český překlad: Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 37.
Srov. LG, čl. 5, odstavec 2. Srov. také 10. kapitolu tohoto dokumentu.
13
Srov. LG, čl. 3.
14
V edici: COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969–2004,
Bologna 2006, s. 287 se na tomto místě nachází ještě jedno vysvětlující souvětí,
které všem v EV 9 nenacházíme: „Její povaha se zakládá na tajemství osoby Ježíše Krista a na jeho spasitelském díle. Církev proto ustavičně žije ze a pro svého
Pána.“
11

12
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Tato základní struktura se v různých aspektech projevuje
v četných biblických obrazech: nevěsta Kristova, Kristovo stádo,
Boží vlastnictví, Boží chrám, Boží lid, Boží dům, Boží hospodářství nebo pole15 a především tělo Kristovo,16 což je obraz, který
rozvíjí svatý Pavel, narážeje přitom pravděpodobně na eucharistii,
která mu v 11. kapitole 1. Kor skýtá nejhlubší základ pro tuto jeho
interpretaci. Zmíněný obraz je pak dále rozvíjen v listu Kolosanům a také v listu Efezanům (srov. Kol 1, 18; Ef 1, 22; 5, 23):
Kristus je hlavou těla církve. Otec „Všechno podrobil pod jeho
nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest“ (Ef 1,
22–23), a to proto, aby církev byla „prostoupena vší plností Boží“
(srov. Ef 3, 19).
2. CÍRKEV JAKO „NOVÝ BOŽÍ LID“
2.1. Množství popisů církve
(1681) Církev, která odráží Kristovo světlo,17 vyjevuje všem
lidem „zcela svobodný a tajemný záměr moudrosti a dobrotivosti“
věčného Otce spasit všechny lidi prostřednictvím Syna v Duchu
svatém.18 Aby se zároveň podtrhla přítomnost této transcendentní Boží skutečnosti v církvi i historický výraz, který ji vyjevuje,
II. vatikánský koncil označuje církev slovem „tajemství“ (mysterium). Jelikož jedině Bůh zná vlastní termín, který by vyjádřil
celou skutečnost církve, lidská řeč zde zakouší svou radikální
nedostatečnost vyjádřit v plnosti význam „tajemství“ církve.
Lidská řeč proto musí používat celou řadu obrazů, znázornění
a přirovnání, která však mohou vyjevovat pouze dílčí aspekty
dané skutečnosti.
(1682) Jestliže používání takovýchto formulací může odkazovat na transcendenci „tajemství“ vzhledem ke každé pojmové
15
16
17

Srov. LG, čl. 6,
Srov. LG, čl. 7.
Srov. LG, čl. 1.
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nebo symbolické redukci, zmnožení výrazů kromě toho napomůže tomu, aby se předcházelo přehánění, k němuž by nevyhnutelně
vedlo používání jediné formulace. Konstituce Lumen gentium na
to naráží v čl. 6: „Jako se ve Starém zákoně království často předkládá v předobrazech, tak nyní poznáváme nejvnitřnější podstatu
církve prostřednictvím různých obrazů.“ V Novém zákoně lze napočítat až 24 přirovnání, která vypovídají o církvi. Rovněž koncil
záměrně používá množství obrazů, aby tak podtrhl nevyčerpatelnost „tajemství“ církve. Církev se totiž jeví tomu, kdo ji kontempluje, „jako skutečnost proniknutá Boží přítomností, a proto do ní
člověk může stále znovu a hlouběji pronikat.“19
V tomto smyslu také Nový zákon před nás staví obrazy „připravené už v knihách proroků a převzaté ze života pastýřského
nebo zemědělského, ze stavby budov nebo také z rodinného života
a ze zásnub.“20
(1683) Je zřejmé, že ne všechny tyto obrazy mají tutéž evokativní sílu a že některé z nich nabývají na obzvláštní důležitosti,
jako obraz „těla“.
Tak se vcelku snadno dospívá k závěru, že bez použití přirovnání k „tělu Kristovu,“ které se aplikuje na komunitu Ježíšových
učedníků, je absolutně nemožné vystihnout skutečnosti církve.
V celku Pavlových listů se totiž toto přirovnání rozvíjí rozličnými způsoby, jak na to upozorňuje Lumen gentium v čl. 7.
Ačkoliv koncil klade správný důraz na obraz církve jako „těla
Kristova,“ staví však do popředí označení „Boží lid,“ což vyplývá
mimo jiné i ze skutečnosti, že zmíněné označení je zároveň titulem druhé kapitoly příslušné konstituce. Došlo dokonce k tomu,
že výraz „Boží lid“ se stal označením pro koncilní eklesiologii.
Můžeme tudíž tvrdit, že se upřednostnilo právě sousloví „Boží
lid“ před jinými výrazy jako „tělo Kristovo“ nebo „chrám Ducha
svatého,“ které koncil používá, aby vyjádřil totéž tajemství.

18
19
20

Srov. LG, čl. 2.
PAVEL VI., Proslov při otevření druhého koncilního období, 29. 9. 1963.
LG, čl. 6.

142

(1684) Tato volba byla motivována jak teologickými, tak
pastorálními důvody, které se podle koncilních otců vzájemně
potvrzují. Ve srovnání s jinými označeními má výraz „Boží lid“
tu výhodu, že lépe vyjadřuje svátostnou skutečnost společně sdílenou všemi pokřtěnými, a to jednak jejich důstojnost uvnitř církve,
jednak jejich odpovědnost ve světě. Kromě toho se jedinou formulací postihovala jak komunitní povaha, tak dějinný rozměr církve,
což si přáli mnozí koncilní otcové.
2.2. „Boží lid“
(1685) Na druhé straně však výraz „Boží lid“ není sám
v sobě bezprostředně na první pohled jasný a jako každý jiný
teologický výraz potřebuje zamyšlení, prohloubení a vysvětlení,
aby se vyloučily zavádějící interpretace. Již na lingvistické rovině
se latinský termín populus nezdá být vhodný k tomu, aby se jeho
pomocí přímo vyjadřoval význam řeckého slova láos, s nímž se
setkáváme v septuagintní řečtině.
Láos je termín, který má v Septuagintě specifický význam,
který není pouze náboženský, ale také přímo soteriologický, což
pak dosahuje svého kýženého naplnění v Novém zákoně.
Nuže tedy Lumen gentium předpokládá biblický význam
termínu „lid“ a používá ho tedy se všemi jeho vypovídacími hodnotami, které na sebe bere ve Starém i Novém zákoně. Na druhé
straně platí, že genitiv „Boží“ propůjčuje výrazu „Boží lid“ jeho
specifickou a definitivní vypovídací hodnotu, když jej začleňuje do
biblického kontextu zjevení a postupného rozvíjení. V důsledku
toho všeho je rozhodně nutno odmítnout biologicky, rasově, kulturně, politicky nebo ideologicky laděné interpretace slova „lid“.
(1686) „Boží lid“ vychází „shůry“, z Božího záměru, tedy
z vyvolení, ze smlouvy a z poslání. To je patrné zejména tehdy,
když si uvědomíme, že Lumen gentium se neomezuje na předkládání starozákonního označení „Boží lid“, ale překračuje ho tím,
že hovoří o „novém Božím lidu.“21 Tento nový Boží lid sestává
21

Srov. LG, čl. 9.
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z těch, kdo věří v Ježíše Krista a „znovu se narodili,“ když byli
pokřtěni ve vodě a v Duchu svatém (srov. Jan 3, 3–6). Je to totiž
Duch svatý, „kdo omlazuje církev silou evangelia a ustavičně ji
obnovuje.“22
(1687) Tak tedy výraz „Boží lid“ dostává svůj specifický
význam tak, že je zásadně vztahován k trojičnímu tajemství, které
zjevil Ježíš Kristus v Duchu svatém.23 Nový Boží lid se představuje jako společenství víry, naděje a lásky.24 Pramenem tohoto
společenství je eucharistie.25 Niterné sjednocení každého věřícího
s jeho Spasitelem, jakož i jednota věřících mezi nimi navzájem,
představuje neviditelný plod aktivní přináležitosti k církvi a proměňuje celou existenci křesťanů v „duchovní bohoslužbu.“ Komunitní rozměr je pro církev esenciální záležitostí jednak proto,
že v ní věřící mohou prožívat a sdílet víru, naději a lásku, jednak
proto, aby se takovéto společenství zakořeněné v srdci každého
věřícího odehrávalo také na objektivní a institucionálně komunitní
rovině. Církev je rovněž volána k tomu, aby žila na této společenské rovině, a to v připomínání si a očekávání Ježíše Krista. Jejím
úkolem je hlásat radostnou zvěst všem lidem.
3. CÍRKEV JAKO „TAJEMSTVÍ“ A JAKO „DĚJINNÝ SUBJEKT“
3.1. Církev zároveň jako „tajemství“ i jako „subjekt
v dějinách“
(1688) Podle záměru koncilní konstituce Lumen gentium,
jemuž pokoncilní reflexe rozhodně neodporuje, výraz „Boží lid“
použitý spolu s dalšími výrazy jako označení církve má podtrhovat jak charakter tajemství, tak rozměr „subjektu v dějinách,“ což
obojí církev za všech okolností nedílným způsobem uskutečňuje
a „realizuje“.
22
23
24
25

LG, čl. 4; český překlad – srov. Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 38.
Srov. LG, čl. 4; UR, čl. 2.
Srov. LG, čl. 8.
Srov. LG, čl 3; 7.
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Charakterem „tajemství“ se církev vyznačuje ve smyslu svého vyplývání z Trojice, zatímco rozměr „subjektu v dějinách“ jí
přísluší jednak proto, že působí v dějinách, jednak proto, že církev
sama přispívá k jejich usměrňování.
Když se eliminuje jakékoli riziko dualismu nebo protikladu,
je třeba hlouběji reflektovat korelaci mezi „tajemstvím“ a „subjektem v dějinách“, která existuje v „církvi pojímané jakožto Boží
lid.“ Platí totiž, že je to charakter tajemství, který pro církev určuje její povahu „subjektu v dějinách.“ Korelativně je to subjekt
v dějinách, který ze své strany vyjadřuje povahu tajemství. Jinými
slovy, Boží lid je souběžně tajemství i subjekt v dějinách, takže
tajemství ustavuje subjekt v dějinách a subjekt v dějinách vyjevuje tajemství. Bylo by tudíž čirým nominalismem odtrhovat od
„církve jakožto Božího lidu“ aspekt tajemství a aspekt subjektu
v dějinách.
(1689) „Tajemství“ aplikované na církev odkazuje na svobodné rozhodnutí Otcovy moudrosti a dobrotivosti darovat se.
Toto sebedarování se uskutečňuje v poslání Syna a v seslání Ducha kvůli spáse lidí.
V tomto Božím jednání má původ stvoření jako dějiny lidstva, protože tyto dějiny mají svůj „princip“ v nejplnějším slova
smyslu (srov. Jan 1, 1) v Ježíši Kristu, jenž je Slovo učiněné tělem.
On, jsa povýšen na pravici Otce, daruje a vylévá Ducha
svatého, který se stává principem církve tak, že ji ustavuje jako
Kristovo tělo a jako jeho nevěstu, uvádí ji tudíž do specifického,
jedinečného a výlučného vztahu ke Kristu, a proto se církev nemůže rozrůstat nevymezeně.
(1690) Z řečeného vyplývá rovněž to, že trojiční tajemství je
v církvi zpřítomňováno a v ní také působí. Jestliže totiž z určitého
hlediska tajemství Krista jakožto hlavy, pojímané jako tajemství
univerzálně zahrnující a rekapitulující „celého Krista“ (Christus
totus), v sobě „obsahuje“ a uzavírá tajemství církve, pak z jiného
hlediska platí, že Kristovo tajemství se úplně a prostě neidentifikuje s tajemstvím církve, jíž se musí přisuzovat eschatologický
charakter.
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Kontinuita mezi Ježíšem Kristem a církví tudíž není přímá,
nýbrž „zprostředkovaná“ a zajišťovaná Duchem svatým, který jakožto Ježíšův Duch působí, aby v církvi ustavil království Ježíše
Krista, které se realizuje v hledání Otcovy vůle.
3.2. Církev jako „subjekt v dějinách“
(1691) Církev „tajemství,“ jakožto utvářená Duchem svatým
coby dovršení a plnost tajemství Ježíše Krista – hlavy, pročež zjevení Trojice, je ve vlastním slova smyslu subjekt v dějinách.
Úmysl II. vatikánského koncilu podtrhnout tento aspekt
církve je zřetelně patrný, jak jsme již konstatovali, právě v použití kategorie „Božího lidu“. Zmíněná kategorie nachází ve svých
starozákonních předobrazech jasnou konotaci subjektu v dějinách,
který je ve smlouvě s Bohem. Uvedená charakteristika je kromě
toho potvrzena v novozákonním dovršení daného pojmu, když
se „nový“ Boží lid ve vztahu ke Kristu a prostřednictvím Ducha
svatého rozšiřuje natolik, že nabývá univerzálních rozměrů. Nyní
právě proto, že se vztahuje k Ježíši Kristu a k Duchu, se nový Boží
lid ustavuje ve své totožnosti subjektu v dějinách.
(1692) To, co zásadním způsobem charakterizuje tento lid
a odlišuje ho od každého jiného lidu, spočívá ve skutečnosti, že
aktivně prožívá památku Ježíše Krista a zároveň jej očekává, pročež se nasazuje v poslání. Nový Boží lid se nepochybně uskutečňuje prostřednictvím svobodného a odpovědného přilnutí každého
svého člena k němu, ale také díky podpoře institucionální struktury, která je ustavena právě za tímto účelem (Boží slovo a nové
pravidlo života, eucharistie a svátosti, charismata a služby).
Každopádně platí, že památka a očekávání propůjčují Božímu lidu přesnou specifikaci, neboť mu dávají identitu v dějinách,
která ho svou vlastní strukturou za všech okolností chrání před
rozptýlením a anonymitou. Památka a očekávání se rovněž nesmějí oddělovat od poslání, kvůli němuž je Boží lid trvale svoláván.
(1693) Lze totiž tvrdit, že poslání vnitřně vyplývá z památky
a očekávání Ježíše Krista v tom smyslu, že obě zmíněné skuteč146

nosti představují základ poslání. Důvod řečeného je třeba hledat
v tom, že Boží lid prostřednictvím víry a vycházeje z památky
a očekávání Ježíše Krista chápe to, co ostatní národy nevědí a ani
vědět nemohou ohledně významu existence a lidských dějin. Boží
lid musí v síle poslání, které dostal od Ježíše, toto své poznání a tuto radostnou zvěst hlásat všem lidem (srov. Mt 28, 19). Bez ohledu
na lidskou nebo „řeckou“ moudrost, nebo dokonce navzdory ní
(srov. sv. Pavel), a také bez ohledu na vědecký a technický pokrok
budou lidé stále zůstávat v otroctví a v temnotách.
Z tohoto hlediska poslání, které představuje dějinný účel
Božího lidu, vyvolává specifické působení, které nemůže být
nahrazeno žádnou jinou lidskou činností. Jedná se o působení,
které je vzhledem k lidskému chování kritické, podněcující a má
ho k realizaci toho, co je třeba ke spáse, protože každý člověk
ve svém srdci rozhoduje o tom, zda dojde spasení. Podceňování
vlastní funkce poslání a její redukce nemůže vést k ničemu jinému
než ke zhoršování problémů a nárůstu zla ve světě.
3.3. Plnost a vztahovost subjektu v dějinách
(1694) Na druhé straně platí, že důraz kladený na Boží lid
jako na subjekt v dějinách a rovněž konstitutivní závislost na
památce a očekávání Ježíše Krista umožní upřít pozornost na
charakteristiky vztahovosti a nedokonanosti, jež příslušejí Božímu lidu. „Památka“ a „očekávání“ totiž současně znamenají na
jedné straně „identitu“, na druhé straně „odlišnost.“ „Památka“
a „očekávání“ vyjadřují „identitu“ v tom smyslu, že vztah nového
Božího lidu k Ježíši Kristu skrze Ducha svatého nečiní z tohoto
lidu nějakou „jinou,“ nezávislou nebo odlišnou skutečnost, nýbrž
pouze skutečnost naplněnou „památkou“ a „očekáváním“ Ježíše
Krista, které ji sjednocují s Ježíšem Kristem. Z tohoto hlediska
vystupuje jasně do popředí to, že nový Boží lid je zcela vztahová
skutečnost, neboť tento lid se nemůže zaměřovat sám na sebe,
když bezvýhradně závisí na Ježíši Kristu. Z toho vyplývá, že nový
Boží lid nesmí prosazovat, vnucovat nebo předkládat světu něco
vlastního, protože mu přísluší pouze to, aby hlásal a komunikoval
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památku Ježíše Krista v očekávání jeho příchodu, a právě v tom
také spočívá jeho život: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“
(Gal 2, 20).
(1695) Z toho vyplývá, že „památka“ a „očekávání“, které
označují přítomnost někoho Jiného a které právě proto vyjadřují
„relativnost“ ve vztahu k němu, implikují rovněž „nedokonanost“.
Z uvedeného důvodu platí, že nový Boží lid ve svých členech pojímaných coby jednotlivci i jako celek, který členové společně
utvářejí, zůstane stále „na cestě“ (in via) a v situaci, která na zemi
nikdy nebude dokonána. Údělem tohoto lidu je, aby se stával stále
věrnější a poslušnější ve svém bytí „památkou“ a „očekáváním“.
Autentická pozice nového Božího lidu nikdy nesmí ustupovat nějaké formě arogance nebo mentalitě nadřazování se. Jeho postavení vzhledem ke Kristu musí tento Boží lid stimulovat k tomu, aby
se v pokoře věnoval obrácení. Nový Boží lid nemůže všem lidem
předkládat nic jiného než to, co požaduje sám od sebe. To, co předkládá, není něco, co by mu náleželo jako vlastnictví, nýbrž předkládá to, co bez jakékoli své předchozí zásluhy obdržel od Boha.
3.4. Nový Boží lid ve své historické existenci
(1696) Nový Boží lid přijímá svou „soudržnost“ jakožto lid
od Ducha svatého. Podle slov apoštola Petra to, co nebylo lidem,
se může stát „lidem“ (srov. 1 Petr 2, 10) jedině prostřednictvím
toho, který sjednocuje shůry a zevnitř za účelem realizace sjednocení s Bohem. Duch svatý působí to, že Boží lid žije v památce
a v očekávání Ježíše Krista, a uděluje mu poslání hlásat radostnou
zvěst o této památce a o tomto očekávání všem lidem. U této památky a u tohoto očekávání se nejedná o nějakou skutečnost, která
by byla pouhou nadstavbou nebo doplňkem vzhledem k nějaké
již předtím prožívané existenci nebo aktivitám. Z tohoto hlediska
příslušníci nového Božího lidu nepředstavují nějakou partikulární
skupinu, která by se odlišovala od ostatních lidských skupin na
rovině aktivit, jejichž prostřednictvím jakožto lidé „humanizují“
svět. Pro příslušníky Božího lidu platí normální a obecné podmín148

ky lidského života, které jsou všichni povoláni sdílet v solidaritě
s ostatními, a to podle rozličnosti jejich povolání.
(1697) Nicméně skutečnost, že jsou příslušníky Božího
lidu, klade na křesťany specifickou odpovědnost za svět: „Křesťané mají pro svět být tím, co je duše pro tělo.“26 Jelikož sám
Duch svatý je nazýván duší církve,27 křesťané dostávají v tomto
samotném Duchu poslání, aby ve světě uskutečňovali tak vitální
přítomnost, jako je ta, již tento Duch naplňuje v církvi. Nejedná se
o nějaké technické, umělecké nebo sociální jednání, nýbrž spíše
o konfrontaci lidského konání v každé jeho podobě s křesťanskou nadějí, anebo řečeno jinak, abychom zůstali věrni našemu
slovníku, s požadavky památky a očekávání Ježíše Krista. Právě
„zevnitř“ lidského jednání jsou křesťané a mezi nimi zejména laici
povoláni k tomu, aby „přispívali k posvěcení světa jaksi z nitra.“
Jejich život bude působit „jako kvas“, když budou plněním svých
vlastních úkolů a pod vedením evangelijního ducha usilovat o to,
aby „příkladem svého života, vírou, nadějí a láskou hlásali Krista
druhým lidem.“28
(1698) Nový Boží lid se tudíž nerozlišuje způsobem existence nebo posláním, které by měly nějak nahrazovat již přítomné
prvky lidské existence nebo záměry. Naopak, památka a očekávání Ježíše Krista zevnitř obracejí a proměňují způsob existence
a již prožívané plány v určité skupině lidí. O dané záležitosti by se
dalo říci, že památka a očekávání Ježíše Krista, z nichž žije nový
Boží lid, představují určitý „formální“ prvek (ve scholastickém
LG, čl. 38; List Diognetovi, 6.
Srov. LG, čl. 7. Poznámka překladatele: Na tomto místě je třeba důrazně
podotknout, že Duch svatý na daném místě Lumen gentium není pojímán bezprostředně jako duše církve, protože v koncilním textu se tvrdí, že působení Ducha
svatého v těle církve se může přirovnávat k tomu, jak působí duše v těle. Jedná
se tudíž jen o analogické přirovnání, a nikoli o upřílišněnou identifikaci Ducha
svatého s církví. Byl-li by totiž Duch svatý bezprostředně duší církve, pak by
v ní všechno muselo být božské a zbožštěné. Posuzujeme-li danou záležitost na
základě analogie mezi církví a Kristovým tělem, pak je zřejmé, že Duch svatý
nestál na místě Ježíšovy lidské duše, takovéto pojetí by totiž představovalo
pneumatologickou verzi apollinarismu, což je pochopitelně nutno odmítnout ve
smyslu obhajoby úplnosti Kristova lidství. Srov. 6.1 – 1722.
28
LG, čl. 31; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 69.
26
27
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slova smyslu), který dává strukturu konkrétní existenci lidí.29 Tato
existence lidí, která je jakoby „látkou“ (stále ve scholastickém
slova smyslu) a která je evidentně vybavena odpovědností a svobodou, přijímá buď tu, nebo onu determinaci, aby představovala
způsob života „podle Ducha svatého“. Takovéto způsoby života
neexistují apriorně a nemohou být předběžně determinovány, projevují se v mnohočetné různosti, a jsou proto stále nepředvídatelné, i když se vždy mohou vztahovat k trvalému působení jednoho
jediného Ducha svatého. Co však mají tyto způsoby života trvale
společného, je vyjadřování nároků a radosti Kristova evangelia
„ve všech světských povoláních a činnostech a v běžných podmínkách rodinného a společenského života, z nichž je jejich existence
takřka utkána.“30
4. BOŽÍ LID A INKULTURACE
4.1. Nezbytnost inkulturace
(1699) Boží lid jakožto „tajemství“ a zároveň jakožto
„subjekt v dějinách“ „se totiž skládá z lidí, kteří jsou sjednoceni v Kristu, při svém putování do Otcova království jsou vedeni
Duchem svatým a přijali zvěst o spáse, kterou mají předkládat
všem. Proto také toto společenství cítí, že je opravdu těsně spjato
s lidstvem a jeho dějinami.“31 Jelikož poslání církve mezi lidmi
spočívá v uskutečňování Božího království, Boží lid „při uskutečňování tohoto království nic neodnímá časným hodnotám kteréhokoli národa; naopak vlohy, schopnosti a zvyky národů, pokud jsou
Poznámka překladatele: Ne právě jednoduchý text v zásadě popisuje komplexní poměr mezi přirozenou a nadpřirozenou rovinou křesťanského života.
Vše se stane jasnějším ve světle základního pravidla, podle něhož nadpřirozenost
přirozenost nenahrazuje, nýbrž předpokládá, očišťuje a povznáší k pravé důstojnosti. Nadpřirozenost má tudíž povahu případkového určení přirozenosti, která
zde hraje roli podstaty, bez níž by ono nové a v mnoha ohledech rozhodující případkové určení nemělo čím pronikat, co očišťovat a povznášet. V daném případě
lze říci také to, že křesťané se od ostatních neliší tolik v tom, co na rovině každodenního života prožívají a konají, ale zejména v tom, jak to prožívají a konají.
30
LG, čl. 31; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 69.
31
GS, čl. 1; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 183.
29
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dobré, podporuje a přejímá, a co přejímá, to očišťuje, posiluje
a povznáší.“32 Zdá se, že obecný pojem „kultura“ může shrnout,
jak to předkládá pastorální konstituce Gaudium et spes, tento celek osobních a společenských daností, jimiž se vyznačuje člověk
a které mu umožňují, aby na sebe bral své životní podmínky a aby
je spolu se svým údělem také zvládal.33
(1700) Jedná se tudíž o to, aby církev při svém evangelizačním úsilí „vnášela sílu evangelia do srdce kultury a kultur.“34
Pokud by to nečinila, člověk by nebyl reálně dostižen zvěstí spásy,
kterou mu církev komunikuje. Reflexe o evangelizaci si skutečně stále živěji uvědomuje sebe samu, a to ruku v ruce s tím, jak
lidstvo postupuje na cestě sebepoznání. Evangelizace dosahuje
svého cíle jedině tehdy, když člověk, jako jednotlivá osoba i jako příslušník určité komunity, která ho hluboce poznamenává,
přijímá Boží slovo a chce ho nechat přinášet plody ve svém životě. Takže Pavel VI. mohl v Evangelii nuntiandi napsat: „Vrstvy
lidství, které se proměňují: církvi nejde jenom o to, aby hlásala
evangelium na stále větších zeměpisných prostorách nebo stále
rozsáhlejším populacím, ale také o to, aby zasahovala a v určitém
slova smyslu silou evangelia převracela kritéria posuzování, rozhodující hodnoty, středobody zájmu, myšlenkové linie, inspirační
prameny a vzory lidského života, které jsou v rozporu s Božím slovem a se záměrem spásy.“ Nakonec ve stejném dokumentu papež
podtrhuje: „Roztržka mezi evangeliem a kulturou je bezpochyby
dramatem naší epochy.“35
(1701) Pro označování tohoto směřování a působení, při
němž evangelium může dospět až k srdci kultur, se dnes používá
termín „inkulturace“. Jan Pavel II. k tomu podotýká: „Ačkoli se
jedná o neologismus, vyjadřuje velmi dobře jednu ze složek velkého tajemství vtělení.“36 Jan Pavel II. podtrhl při své návštěvě
LG, čl. 13; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 49.
Srov. GS, čl. 53–62.
34
Srov. JAN PAVEL II., Catechesi tradendae, čl 53.
35
PAVEL VI., Evangelii nuntiandi, čl. 19 a 20.
36
JAN PAVEL II., Catechesi tradendae, čl 53; srov. Proslov k Papežské biblické
komisi, dne 26. 6. 1979; Proslov k biskupům ze Zairu, dne 3. 5. 1980.
32
33
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v Koreji dynamiku inkulturace: „Je třeba, aby církev přebírala
všechno ve všech národech. Máme před sebou dlouhý a důležitý
proces inkulturace, aby tak evangelium mohlo proniknout do hloubi duše živých kultur. Povzbuzovat tento proces znamená činit to,
co odpovídá hlubokým aspiracím národů a pomáhat jim vstupovat
do samotného prostoru víry.“37
(1702) Aniž bychom si nárokovali, že na tomto místě poskytneme kompletní nauku o inkulturaci, přáli bychom si prostě
připomenout její základ v tajemství Boha a Krista, cílem čehož je
hledání významu toho všeho pro dnešní poslání církve. Požadavek
inkulturace dnes bezpochyby stojí před všemi křesťanskými komunitami, musíme však věnovat pozornost zejména situacím, které prožívají církve v Asii, Africe, Oceánii, v Severní a Jižní Americe, ať už se jedná o nové církve, nebo již dávno existující.38
4.2. Základ inkulturace
(1703) Základ nauky o inkulturaci se nachází především
v rozličnosti a velkém množství stvořených bytostí, což pochází
od Boha stvořitele, který si přeje, aby tato rozrůzněná četnost více
vyjadřovala nespočetné aspekty jeho dobrotivosti.39 Takovýto základ se nalézá ještě více v tajemství samotného Krista, tedy v jeho
vtělení, v jeho životě, v jeho smrti a v jeho vzkříšení.
Jako totiž Boží Slovo přijalo do své osoby konkrétní lidství
a prožívalo specifické podmínky lidské existence na určitém místě
a v určité době uvnitř určitého lidu, tak také církev se po Kristově příkladu a prostřednictvím daru Ducha svatého musí vtělovat
do každého místa, do každé doby a do každého lidu (srov. Sk 2,
5–11).
(1704) Jako Ježíš zvěstoval evangelium tak, že k tomu používal skutečnosti, které byly důvěrně známé jeho současníkům
a které utvářely kulturu jeho lidu, tak také církev se nemůže vy37
38
39

Proslov ke korejským intelektuálům a umělcům, dne 3. 5. 1984.
Srov. AG, čl. 22.
Srov. SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa Theologiae Ia, q. 47, a. I.
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vázat z úkolu přejímat při díle budování Božího království prvky
pocházející z lidských kultur.
Ježíš vyzýval: „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1, 15)
a čelil hříšnému světu až k smrti na kříži, aby uschopňoval lidi
k tomuto obrácení a k této víře. Nyní dochází k témuž jak vzhledem ke kulturám, tak vzhledem k jednotlivým osobám: neexistuje
úspěšná inkulturace, jestliže se neozřejmují meze dané kultury,
její omyly a hřích, který je v ní přítomen. Každá kultura totiž musí
přijímat soud kříže nad svým způsobem života a nad svými výrazovými prostředky.
(1705) Kristus byl vzkříšen a zjevil plně člověka jemu samému a předal mu plody dokonalého vykoupení. Proto také kultura,
která se obrátí k evangeliu, v něm nachází své osvobození a odkrývá nové bohatství, jež je současně darem i příslibem vzkříšení.
V evangelizaci kultur a v inkulturaci evangelia dochází k tajemné výměně: na jedné straně evangelium každé kultuře zjevuje
a v ní osvobozuje nejvyšší pravdu o hodnotách, které tato kultura
v sobě nese, na druhé straně každá kultura vyjadřuje evangelium
originálním způsobem, a tak vyjevuje jeho nové aspekty. Inkulturace je tak určitým prvkem rekapitulace všeho v Kristu (srov.
Ef 1, 10) a katolicity církve.40
4.3. Rozličné aspekty inkulturace
(1706) Inkulturace se mocně projevuje ve všech aspektech
existence určité církve, zejména v jejím životě a v její řeči, jak na
to nyní poukážeme.
– Na rovině života inkulturace spočívá v tom, že konkrétní
podoby a tvářnosti vyjadřování a uspořádání církevní instituce
mají pokud možno co nejlépe odpovídat pozitivním hodnotám,
které představují identitu dané kultury. Inkulturace spočívá také
v pozitivní přítomnosti a v aktivním nasazení církve v oblasti
nejzákladnějších lidských problémů, které v dané kultuře existují.
Inkulturace neznamená jenom zachovávání kulturních tradic, ale
40

Srov. LG, čl. 16; 17.
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je rovněž působením ve službě celému člověku a všem lidem, ona
proniká a proměňuje všechny vztahy, je pozorná vůči hodnotám
minulosti a hledí také do budoucnosti.
(1707) – Na rovině terminologie (chápané v antropologickém
a kulturním slova smyslu) inkulturace spočívá na prvním místě na
úkonu přivlastnění si obsahu víry ve slovech a myšlenkových kategoriích, v symbolech a obřadech určité kultury. Inkulturace dále
vyžaduje vypracování doktrinální odpovědi, která bude zároveň
věrná i nová a konstruktivní, která však bude vybízet k obrácení,
bude poukazovat na nové naukové a etické problémy, které jsou
spjaty s tím, na co daná kultura aspiruje, co je v ní negativního,
a to s jejími hodnotami i s tím, v čem je zavádějící.
I když jsou kultury odlišné, lidská přirozenost je pouze jedna,
pročež komunikace mezi kulturami není pouze něco možného, ale
také nutného. Proto také evangelium, které se obrací na nitro člověka, nabývá nadkulturní hodnoty a jeho identita musí být rozpoznatelná v každé kultuře. To vyžaduje, aby každá kultura byla otevřená ostatním kulturám. Je nutno připomenout následující slova
apoštolské exhortace Catechesi tradendae: „O katechezi, stejně
jako o evangeliu obecně, můžeme říci, že je povolána vnášet sílu
evangelia do srdce kultury a kultur.“41
(1708) Ve své přítomnosti a ve svém nasazení v dějinách lidí
je nový Boží lid přiváděn do stále nových situací, musí se proto
ustavičně nasazovat, aby zvěstoval evangelium v srdci kultury
a kultur. Někdy nastávají situace a přicházejí údobí, které vyžadují obzvláštní nasazení, jak je tomu dnes zejména v případě
evangelizace národů Asie, Oceánie, Severní a Jižní Ameriky. Ať
už se jedná o církve nové nebo již dříve založené, nacházejí se tyto
církve, jež můžeme nazývat „neevropské“, vzhledem k inkulturaci
ve specifické situaci. Misionáři, kteří jim přinesli evangelium, ho
nevyhnutelně předávali s prvky své vlastní kultury. Sami nemohli
uskutečnit to, co z vlastní povahy věci přísluší křesťanům, kteří
žili v kulturách, jež byly evangelizovány teprve nedávno. Jak poznamenal Jan Pavel II. před biskupy ze Zairu: „Evangelizace má
41

JAN PAVEL II., Catechesi tradendae, čl. 53.
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určité etapy a musí se prohlubovat.“42 Zdá se tedy, že nadešel čas,
v němž si mnohé neevropské církve poprvé uvědomují svou specifickou originalitu a úkoly, které před nimi stojí, mají tedy povinnost, aby na rovině života a řeči vytvářely nové výrazové formy
jediného evangelia. Navzdory obtížím, s nimiž se setkají, a času,
který podobná záležitost vyžaduje, úsilí, které tyto komunity
vynakládají ve společenství se Svatým stolcem a za pomoci celé
církve, se ukazuje být rozhodující pro budoucnost evangelizace.
(1709) V tomto globálním nasazení představuje prosazování
spravedlnosti bezpochyby jen jeden prvek, ovšem je to prvek důležitý a naléhavý. Zvěstování evangelia musí přijmout výzvu jak
místních nespravedlností, tak nespravedlnosti na planetární úrovni. Je pravdou, že v této oblasti se projevily některá pobloudění
politicko-náboženské povahy, to by však nemělo vést k negativní
zaujatosti ani k tomu, aby se zapomínalo na nezbytnost poslání
prosazovat spravedlnost. Spíše z toho vyplývá, jak naléhavé je teologické rozlišování, které se zakládá na co nejvědečtějších metodologických přístupech k analýze, které se však vždy musí nechat
vést světlem víry.43 Z druhé strany nahlíženo: Jelikož místní formy nespravedlnosti bývají velmi často spjaty s planetární úrovní
nespravedlnosti, na niž mocně upozornil Pavel VI. v encyklice
Populorum progressio, prosazování spravedlnosti se týká katolické církve rozšířené po celém světě, a proto vyžaduje vzájemnou
pomoc mezi partikulárními církvemi a také pomoc Apoštolského
stolce v Římě.
5. PARTIKULÁRNÍ CÍRKVE A CÍRKEV UNIVERZÁLNÍ
5.1. Nezbytná rozlišení
(1710) Odvolávajíce se na společný úzus II. vatikánského
koncilu, který se pak projevuje v novém Kodexu kanonického
JAN PAVEL II., Proslov k biskupům ze Zaire, dne 3. 5. 1980.
Srov. KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY, De quibusdam rationibus „theologiae liberationis“ (Některé aspekty „teologie osvobození“), instrukce ze dne 6. 8. 1984.
42
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práva, v tomto dokumentu přebíráme následující rozlišení: „Partikulární církev“ (Ecclesia peculiaris ac particularis) je na prvním
místě diecéze,44 „v sepětí se svým pastýřem, který ji skrze evangelium a eucharistii sdružuje v Duchu svatém.“45 Kritérium je
v tomto případě striktně teologické. Podle určitého obyčeje, který
se v Kodexu kanonického práva však neprojevuje, „místní církev“
(Ecclesia localis) může označovat více méně homogenní soubor
partikulárních církví, jejíž ustavení vyplývá převážně z geografických, historických, jazykových a kulturních prvků. Pod vlivem
Boží prozřetelnosti rozvinuly tyto církve, podobně jako „patriarcháty v prvních staletích,“ případně ještě dnes rozvíjejí vlastní teologické, právní, liturgické a spirituální dědictví. V tomto případě
hraje prvořadou roli socio-kulturní hledisko.
(1711) Rozlišujeme také esenciální strukturu církve od její
konkrétní a proměnlivé podoby (neboli její organizace). Esenciální struktura zahrnuje všechno to, co v církvi vyplývá z jejího božského ustanovení (iure divino), a to prostřednictvím založení, které vykonal Kristus, a daru Ducha svatého. Ačkoli nemůže být jiná
nežli jediná a zaměřená k tomu, aby trvala stále, tato esenciální
a trvalá struktura na sebe zároveň neustále bere konkrétní podobu
a je organizací (iure ecclesiastico), což je plodem kontingentních
prvků, jež mají evolutivní, historickou, kulturní, zeměpisnou, politickou… povahu. Proto také platí, že konkrétní podoba církve
je normálně podřízena vývoji, a je tudíž místem, kde se projevují
oprávněné, ba dokonce nezbytné odlišnosti. Odlišnost na organizační rovině však odkazuje na jednotu co do esenciální struktury.
(1712) Rozlišení mezi esenciální strukturou a konkrétní podobou (neboli organizací) neznamená, že by mezi nimi byla nějaká
separace. Esenciální struktura je vždy implicitní určité konkrétní
podobě, bez níž by nemohla existovat. Z uvedeného důvodu platí,
CIC, kán. 368. Poznámka překladatele: Stávající český překlad CIC je v této
věci zavádějící, protože v kánonu 368 tlumočí „Ecclesiae particulares“ jako
„Místními církvemi“, srov. Kodex kanonického práva, Praha 1994, s. 163.
„Ecclesia localis“, tedy místní církev, je ale podle dnes zaužívané terminologie
něco jiného než diecéze, jak je patrné z textu dokumentu, který překládáme.
45
ChD, čl. 11.
44
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že konkrétní podoba není neutrální vzhledem k esenciální struktuře, již musí dokázat věrně a účinně vyjadřovat v určité konkrétní
situaci. Když je třeba v některých záležitostech specifikovat to, co
závisí na esenciální struktuře, a co zase na formě (neboli organizaci), může to vyžadovat velmi hlubokou analýzu.
Partikulární církev v sepětí se svým biskupem a pastýřem
patří jakožto taková k esenciální struktuře církve. Nicméně v různých dobách zmíněná struktura nabývá podob, které mohou být
proměnlivé. Ke konkrétní formě organizace patří jednak způsob
vnitřního fungování každé partikulární církve, jednak různá uskupení několika partikulárních církví. Jedná se pochopitelně o případ
„místních církví,“ které jsou určovány svým původem a tradicemi.
5.2. Jednota a rozličnost
(1713) Když jsme popsali tato rozlišení, musíme nyní
podtrhnout, že katolická teologie jednoty a rozličnosti v církvi
nachází prapůvodní paradigma této skutečnosti v Trojici, v níž
shledáváme rozlišenost osob v jednotě Boha samotného. Reálné
rozlišení osob totiž rozhodně nerozděluje Boží přirozenost. Trinitární teologie nám ukazuje, že pravé diference mohou subsistovat
výlučně v jednotě, naproti tomu to, co nemá jednotu, nepřipouští
diference.46 Analogickým způsobem můžeme tuto úvahu aplikovat na teologii církve.
Církev Nejsvětější Trojice,47 v níž mnohost spočívá v odlišnosti, dostává svou vlastní jednotu v daru Ducha svatého, který
sám je poutem mezi Otcem a Synem.
„Katolická“ univerzalita se musí rozlišovat od falešných
podob univerzality, které jsou spjaty: s totalistickými doktrínami,
s materialistickými systémy, s falešnými ideologiemi vědy a techniky, a také s imperialistickými strategiemi jakéhokoli původu.
Katolickou univerzalitu nelze také zaměňovat za uniformitu, která
Srov. J. A. Möhler. – Poznámka pekladatele: Pro bližší seznámení s postavou
tohoto velkého teologa srov. P. Brož, Kristus, Duch a jednota církve v dějinách
ekleziologie J. A. Möhlera, disertaní práce obhájená na KTF UK v Praze 2007.
47
Srov. LG, čl. 4.
46
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by likvidovala oprávněnou partikularitu, ani se nesmí pojímat jako
systematické požadování singularity, která by podkopávala esenciální jednotu.
(1714) Kodex kanonického práva (kán. 368) přebírá formulaci z Lumen gentium, čl. 23, podle níž: „jedna jediná katolická církev existuje v partikulárních církvích a skládá se z nich.“48 Mezi
partikulárními církvemi a univerzální církví tudíž existuje vzájemná niternost, tedy jakýsi druh prolínání. Univerzální církev totiž
nachází svou konkrétní existenci v každé církvi, v níž je přítomna,
zatímco každá partikulární církev je utvářena k obrazu univerzální
církve,49 s níž žije v intenzivním společenství.
5.3. Služba jednoty
(1715) V srdci univerzálního přediva partikulárních církví,
z nichž se skládá jediná Boží církev, nacházíme ústředí a referenční bod, jedná se o římskou partikulární církev. Ona je církví,
s níž – jak píše svatý Irenej – „nezbytně musí být v souladu celá
církev“ a která předsedá lásce v univerzálním společenství.50 Kristus Ježíš jakožto věčný pastýř totiž chtěl, „aby episkopát byl jeden
a nerozdělený, postavil svatého Petra do čela ostatním apoštolům
a v něm položil trvalý a viditelný princip a základ jednoty víry
a společenství.“51 Nástupce svatého Petra, římský pontifik je vikářem Kristovým a viditelnou hlavou celé církve, nad níž vykonává
„nejvyšší, plnou a všeobecnou pravomoc.“52
(1716) Konstituce Lumen gentium nechce oddělovat nauku,
kterou opětně předkládá o primátu a magisteriu římského pontifika od nauky týkající se biskupů jakožto nástupců apoštolů.53
Poznámka překladatele: Na tomto místě jsme použili vlastní překlad: srov.
Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 59; srov. Kodex kanonického práva,
s. 163.
49
Srov. LG, čl. 23.
50
Srov. SV. IGNÁC Z ANTIOCHIE, List Římanům, úvod.
51
LG, čl. 18; český překlad: Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 55.
52
LG, čl. 23; český překlad: srov. Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 59.
53
Srov. LG, čl. 18.
48
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Kolegium biskupů, které je nástupcem kolegia apoštolů, představuje zároveň projev rozličnosti, univerzality a jednoty Božího
lidu. Nuže tedy „biskupové, nástupci apoštolů spolu s Petrovým
nástupcem, Kristovým náměstkem a viditelnou hlavou církve, řídí
dům živého Boha,“54 čili církev. Z toho plyne, že kolegium biskupů
„je se svou hlavou, římským biskupem, a nikdy bez této hlavy, také
nositelem nejvyšší a plné pravomoci nad celou církví.“55 Každý
biskup ve své partikulární církvi „je solidární s celým biskupským
sborem, jemuž byl po vzoru kolegia apoštolů svěřen úkol bdít nad
neporušeností víry a jednoty církve.“56 Proto také každý biskup je
„povinen projevovat péči o celou církev. I když se tato péče neuskutečňuje výkonem pravomoci, přesto nesmírně prospívá k prospěchu všeobecné církve.“57 Biskup rovněž spravuje svou diecézi
s přesvědčením, že „je utvářena po vzoru všeobecné církve.“58
(1717) „Kolegiální smysl“ (affectus collegialis), který koncil
v biskupech oživil, se následně konkrétně projevil prostřednictvím funkce, již sehrávají biskupské konference.59 V rámci těchto
grémií biskupové jednoho národa nebo jednoho teritoria vykonávají „společně“ a „sdruženě“ některé ze svých apoštolských
a pastoračních pravomocí.60
Lze také podtrhnout, že biskupské konference rozvíjejí
mezi sebou blízké vztahy spolupráce a solidarity, a to zejména
na kontinentální úrovni. Vidíme tudíž, jak biskupské sbory na
jednotlivých kontinentech sdružují delegáty různých biskupských
konferencí v rámci velkých dílů světa. Uveďme příklady: Latinskoamerická biskupská rada (CELAM); Sympozium biskupských
konferencí Afriky a Madagaskaru (SECAM); Federace asijských
biskupských konferencí (FABC); Rada evropských biskupských
konferencí (CCEE). Tato grémia představují pro naši epochu, kteLG, čl. 18; český překlad – srov. Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 55.
LG, čl. 22; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 58.
56
PAVEL VI., Quinque iam anni, apoštolská exhortace ze dne 8. 12. 1970, konec
I. části.
57
LG, čl. 23; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 59.
58
LG, čl. 23; český překlad – srov. Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 59.
59
Srov. LG, čl. 23.
60
Srov. ChD, čl. 38; CIC, kán. 447.
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rá zná sjednocování a organizování velkých geopolitických celků,
konkrétní příklad jednoty církve v rozličnosti kultur a lidských
situací.
(1718) Pastorační užitečnost, ba nezbytnost biskupských
konferencí stejně jako jejich sdružování na kontinentální rovině
je mimo jakoukoli diskusi. Je však z uvedeného důvodu dovoleno
v nich spatřovat, jak se to také často děje kvůli skutečnosti, že se
v nich odehrává společná práce, specifické instance kolegiality
v úzkém slova smyslu, jak to pojímá Lumen gentium, čl. 22 a 23;
a Christus Dominus, čl. 4, 5, 6? Uvedené texty neumožňují, aby
se biskupským konferencím a jejich sdružením v pravém slova
smyslu připisovala kvalifikace „kolegiality“ (termín „kolegialita“
jako takový II. vatikánský koncil nepoužil). Platí totiž, že biskupská kolegialita, která má svůj základ v kolegialitě apoštolů, je
univerzální a chápe se ve vztahu k celku církve a k celému sboru
biskupů v jednotě s papežem. Tyto podmínky se naplno realizují
na ekumenickém koncilu a mohou se realizovat v jednotném počínání biskupů, kteří sídlí v různých částech světa, podle ustanovení
dekretu Christus Dominus, čl. 4.61 Určitým způsobem se mohou
realizovat také na biskupské synodě, která může být považována
za pravý, leč pouze částečný výraz univerzální kolegiality, protože
jakožto zástupkyně „veškerého katolického episkopátu je zároveň
znamením, že se všichni biskupové v hierarchickém společenství
podílejí na péči o celou církev.“62 Naproti tomu instituce jako
biskupské konference (a jejich kontinentální uskupení) vyplývají
z organizace nebo z konkrétní podoby církve (iure ecclesiastico).
Termíny jako „kolegium“, „kolegialita“, „kolegiální“ jsou tedy ve
vztahu k těmto grémiím užívány pouze v analogickém a teologicky nevlastním slova smyslu.
(1719) Tímto tvrzením se rozhodně neumenšuje důležitost
praktických funkcí, které biskupské konference a jejich kontinentální uskupení musejí v budoucnosti naplňovat, což se týká
zejména poměru mezi partikulárními církvemi, místními církvemi
61
62

Srov. LG, čl. 22.
ChD, čl. 5; srov. LG, čl. 23.
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a univerzální církví. Výsledky, které již byly dosaženy, dovolují,
aby se v dané záležitosti projevovala oprávněná důvěra.
Zůstává skutečností, že ve stavu putování, v němž se nacházíme, vztahy jak mezi partikulárními církvemi navzájem, tak
mezi nimi a římským stolcem, který je pověřen službou jednoty
a univerzálního společenství, se mohou někdy jevit jako svízelné.
Inklinace lidí k hříchu je má k tomu, aby odlišnosti proměňovali
v protiklady. Proto je třeba bez ustání usilovat ve společenství
s římským stolcem a pod jeho autoritou o co nejvhodnější způsoby, jak vyjadřovat katolickou univerzalitu, která by umožňovala,
aby se do jednoty víry promítaly nejrozličnější lidské prvky.
6. NOVÝ BOŽÍ LID JAKO HIERARCHICKY ORGANIZOVANÁ SPOLEČNOST
6.1. Společenství, struktura a organizace
(1720) Již od okamžiku, kdy se objevil v dějinách, nový Boží
lid se projevuje jako strukturovaný kolem pastýřů, jež pro tento
lid vyvolil sám Ježíš Kristus, když je ustanovil svými apoštoly
(srov. Mt 10, 1–42) a když jim postavil do čela Petra (srov. Jan
21, 15–17). „Božské poslání, které svěřil Kristus apoštolům, bude
trvat až do konce věků (srov. Mt 28, 20), neboť evangelium, které
mají předávat, je pro církev ve všech dobách zdrojem veškerého
života. Proto se apoštolové v této hierarchicky uspořádané společnosti postarali o ustanovení svých nástupců.“63 Není tudíž možné
oddělovat Boží lid, který je církví, od služeb, jež ji strukturují,
což platí zejména o episkopátu. Episkopát se po smrti apoštolů
stává pravou „službou společenství“, již biskupové vykonávají
s pomocí kněží a diákonů.64 Od té doby platí, že pokud se církev
prezentuje jako lid a společenství víry, naděje a lásky, v jejímž
rámci se věřící v Krista těší z „pravé křesťanské důstojnosti,“65 je
tento lid, který je společenstvím, vybaven službami a prostředky
ke svému vzrůstu, jež zabezpečují dobro celého těla. V církvi
63
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LG, č. 20; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 55.
Srov. LG, čl. 20.
Srov. LG, čl. 18.

161

tudíž nelze oddělovat aspekty struktury a života, které jsou v ní
mezi sebou niterně propojeny. „Jediný prostředník Kristus ustanovil a bez přestání udržuje svou svatou církev, společenství víry,
naděje a lásky zde na zemi, jako viditelný organismus a jejím prostřednictvím rozlévá pravdu a milost na všechny. Je to společnost
vybavená hierarchickými orgány i Kristovo tajemné tělo, viditelné
shromáždění i duchovní společenství, pozemská církev i církev
obdařená nebeskými dary. Nelze ji však považovat za dvě rozdílné
věci, nýbrž to obojí tvoří jedinou složenou skutečnost, srůstající
z lidského a božského prvku.“66
(1721) Společenství, které definuje nový Boží lid, je tedy
sociální a hierarchicky uspořádané. Jak upřesňuje vysvětlující
nóta ze dne 16. listopadu 1964: „Společenství je pojem, který je
ve staré církvi (ale i dnes, zvláště na Východě) ve velké úctě. Nechápe se však ve smyslu nějakého neurčitého citu, ale organické
skutečnosti, která vyžaduje právní formu a zároveň je oživována
láskou.“67
(1722) Na tomto místě si můžeme v dané souvislosti položit otázku vztahující se na přítomnost a dosah právní organizace
v církvi. Jestliže je případné rozlišovat svátostně ontologickou
funkci od kanonicko-právního aspektu,68 pak to neznamená, že
oba zmíněné prvky nejsou každý na odlišné rovině pro život církve absolutně nezbytné. Máme-li na paměti částečnou a relativní
analogii69 mezi církví a vtěleným Slovem, jak ji rozvíjí Lumen
gentium, čl. 8, pak také nezapomínáme na to, že „jako totiž přijatá
přirozenost slouží božskému Slovu za živý, s ním nerozlučně spojený nástroj spásy, tak podobným způsobem slouží společenský organismus církve Kristovu Duchu, který jej oživuje, k růstu těla.“70
LG, čl. 8; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 42–43.
Sdělení přednesená generálním tajemníkem na 123. všeobecném zasedání,
dne 16. listopadu 1964, čl. 2; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 99.
68
Srov. Sdělení přednesená generálním tajemníkem na 123. všeobecném zasedání, dne 16. listopadu 1964.
69
„ob non mediocrem analogiam“ – „pro nemalou podobnost“ – LG, čl. 8;
český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 43.
70
LG, čl. 8; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 43.
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Analogie s vtěleným Slovem dovoluje tvrdit, že tento „nástroj
spásy“, jímž je církev, je třeba pojímat takovým způsobem, aby se
vyloučily dvě přemrštěnosti, které jsou typické pro christologické
hereze prvních staletí. V tomto smyslu je nutno vyloučit určitý
druh církevního „nestorianismu“, podle něhož by mělo platit, že
mezi božským a lidským prvkem by neexistovala žádná podstatná
vazba. Na druhé straně je nutno vyloučit určitý druh církevního
„monofyzitismu,“ podle něhož by bylo v církvi vše „divinizováno,“ a proto bez omezeností, nedostatků nebo omylů na rovině
organizace, což jsou důsledky hříchů a lidské nevědomosti. Jistěže
církev je svátost, ovšem nikoli na stejné úrovni a se stejnou mírou
dokonalosti v každém úkonu, který koná. Tématu církev jako svátost se budeme podrobněji věnovat níže, na tomto místě však stačí
připomenout, že liturgie představuje oblast, v níž svátostnost církve působí a je vyjadřována na maximálním stupni.71 Pak následuje
služba slova, když se jedná o její nejvznešenější formy.72 Konečně
je to pole pastorační služby spolu s kanonickou autoritou a řídící
mocí.73 Z řečeného vyplývá, že církevní zákonodárství, ačkoli se
zakládá na autoritě božského původu, se nemůže oprostit od vlivu,
kterou na ně vyvíjí více méně evidentně nevědomost a hřích. Jinými slovy: církevní zákonodárství není a ani nemůže být neomylné.
To však evidentně neznamená, že toto zákonodárství by nemělo
vliv na tajemství spásy. Upírat tomuto zákonodárství jakoukoli
pozitivní spásnou funkci by v posledním důsledku znamenalo
redukci svátostnosti církve pouze na svátosti, a tedy umenšování
viditelnosti církve v jejím každodenním životě.
6.2. Principy praktického života v společnosti hierarchicky
uspořádaného společenství
(1723) V základní struktuře církve můžeme vypozorovat
tytéž principy, které vysvětlují její organizaci a kanonicko-právní
praxi.
71
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Srov. SC, čl. 7; 10.
Srov. LG, čl. 21; 25.
Srov. LG, čl. 23.
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(1724) 1. Jakožto viditelná komunita a společenský organismus má církev zapotřebí norem, které by vyjadřovaly její základní
a sociální strukturu a které by na základě rozvážného úsudku
upřesňovaly pravidla, jež je třeba zachovávat v konkrétních
praktických podmínkách života komunity. Stejně jako se mohou
proměňovat praktické podmínky, tak také věrnost vůči Duchu svatému může klást požadavek, aby se některé normy změnily.
(1725) 2. Účelem církevního zákonodárství nemůže být nic
jiného nežli společné dobro církve, jehož nedílnou součástí je
ochrana pokladu víry přijaté od Krista a duchovní pokrok Božích
synů, kteří se stali údy Kristova těla.
(1726) 3. Jestliže církev nutně potřebuje normy a právo, pak
musíme následně uznat, že jí také přísluší zákonodárná autorita.74
Tato zákonodárná autorita musí úzkostlivě zachovávat obecný
princip, který se připomíná v koncilní Deklaraci o náboženské
svobodě, čl. 7, podle něhož platí, že „svoboda má být člověku přiznána v rozsahu co největším a nemá být omezována, leda tehdy
a v té míře, jak je to nutné.“75 Takováto moc implikuje také to, aby
oprávněná zákonodárná rozhodnutí byla přijímána a zachovávána
věřícími na základě náboženské poslušnosti. Nicméně vykonávání takovéto zákonodárné autority vyžaduje od pastýřů, aby si
stále uvědomovali, že výkon této zákonodárné moci s sebou nese
svízelnou odpovědnost. S tím je spjata závažná morální povinnost
konzultovat předběžně kompetentní osoby spolu se závazkem přistupovat k dalším úpravám příslušných zákonů, když se to ukáže
být nezbytné.
(1727) Přítomnost právních prvků v rozhodnutích, která regulují život církve, vyžaduje ještě další reflexi. Křesťanská svoboda je jednou ze specifických charakteristik nové smlouvy „nového
Božího lidu,“ a proto představuje novinku vzhledem k mojžíšovskému zákonu. Nicméně příchod této nové svobody, který byl již
ve svědectví izraelských proroků spojován se zniterněním zákona,
74
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Srov. LG, čl. 27; CIC, kán. 135; 392; 333; 336; 391; 445; 455 atd.
Český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 568.
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vepsaného do duše a srdce člověka (srov. Jer 31, 31), s sebou
nenese to, že vnější zákon by zcela vymizel z života církve, což
platí přinejmenším pro dobu jejího „putování“ na této zemi. Nový
zákon nám již předkládá počáteční elementy církevního zákona
(srov. Mt 18, 15–18; Sk 15, 28n.; 1 Tim 3, 1–13; 5, 17–22; Tit 1,
5–9 atd.). První církevní otcové dosvědčují určité rozvíjení norem,
jejichž účelem bylo stanovovat a uchovávat v komunitě spravedlivý pořádek. To platí kupříkladu o Klementu Římském, Ignáci
z Antiochie, Polykarpovi ze Smyrny, Tertullianovi, Hippolytovi
a tak podobně. Ekumenické koncily a lokální synody vydávaly
vedle doktrinálních rozhodnutí také disciplinární normy ve vlastním slova smyslu. Již v prvních staletích tedy bylo církevní právo
důležité, i když ještě nenabývalo vždy podoby psaného zákona.
Platil totiž určitý druh zvykového práva, které z tohoto důvodu
nebylo méně závazné a které také často představovalo pramen
„svatých kánonů“, jež byly redigovány v pozdější době.
7. VŠEOBECNÉ KNĚŽSTVÍ VE VZTAHU KE SLUŽEBNÉMU KNĚŽSTVÍ
7.1. Dvě formy účasti na Kristově kněžství
(1728) Druhý vatikánský koncil věnoval hlubší pozornost
tématu všeobecného kněžství věřících. Výraz „všeobecné kněžství“ a skutečnost, kterou označuje, má hluboké biblické kořeny
(srov. např. Ex 19, 6; Iz 61, 6; 1 Petr 2, 5.9; Řím 12, 1; Zj 1, 6; 5,
9–10). Dané záležitosti široce komentovali církevní otcové (např.
Origenes, sv. Jan Zlatoústý, sv. Augustin…). Uvedený výraz se
nicméně téměř vytratil ze slovníku katolické teologie kvůli tomu,
že ho reformátoři používali v antihierarchickém smyslu. V dané
záležitosti je však vhodné připomenout, že Římský katechismus76
o daném tématu výslovně hovoří. Konstituce Lumen gentium věnuje kategorii „všeobecného kněžství věřících“ značný prostor,
a to jednak vzhledem k osobám pokřtěných ve vlastním slova
Poznámka překladatele: Míní se Katechismus vydaný podle pokynů Tridentského koncilu.
76
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smyslu,77 jednak vzhledem ke komunitě nebo k církvi, která je ve
svém souhrnu „kněžská“.78
(1729) Koncil na druhé straně používá výraz „služebné čili
hierarchické kněžství,“79 aby jeho pomocí označoval „posvátnou
službu [kterou v církvi vykonávají biskupové a kněží] k prospěchu
svých bratří.“80 Ačkoli se neobjevuje výslovně v Novém zákoně,
je toto označení od 3. století trvale užíváno v tradici. Druhý vatikánský koncil ho běžně používá, biskupská synoda z roku 1971
zmíněnému výrazu věnuje dokonce celý specifický dokument.
(1730) Koncil spojuje všeobecné kněžství věřících se svátostí křtu, přičemž zároveň podotýká, že zmíněné kněžství vede
křesťana k tomu, aby „každým skutkem jako křesťané přinášeli
duchovní oběti.“81 Jedná se o to, jak upřesňuje svatý Pavel, aby
křesťané: „sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou
oběť.“ (Řím 12, 1). Křesťanský život je tudíž vnímán jako chvála
vzdávaná Bohu a jako bohopocta, kterou uskutečňuje každá osoba
i církev jakožto celek. Posvátná liturgie,82 svědectví víry a zvěstování evangelia,83 které vycházejí z nadpřirozeného smyslu pro
víru, na němž mají všichni věřící účast,84 představují výraz tohoto
kněžství, jež se konkrétně uskutečňuje v každodenním životě pokřtěného, když se jeho existence stává sebedarováním, a tak se zapojuje do Kristova velikonočního tajemství. Všeobecné kněžství
věřících nebo pokřtěných jasně zvýrazňuje hlubokou jednotu mezi
liturgickým kultem a konkrétním spirituálním kultem každodenního života. Zároveň zde musíme podtrhnout, že takovéto kněžství
je možno chápat jedině jako účast na Kristově kněžství. Žádná
chvála nevystupuje k Otci jinou cestou nežli díky mediaci Krista,
jediného Prostředníka, což implikuje Kristovo svátostné působe77
78
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Srov. LG, čl. 10.
Srov. LG, čl. 11.
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ní. V křesťanské ekonomii se totiž oběť života plně uskutečňuje
jedině díky svátostem, a to zejména díky eucharistii. Nejsou snad
svátosti zároveň zdrojem milosti a výrazem kultické oběti?
7.2. Vazba mezi jedním a druhým kněžstvím
(1731) Když II. vatikánský koncil v určitém slova smyslu
navrátil plný význam výrazu „všeobecné kněžství věřících,“
zkoumal zároveň vzájemné vztahy mezi všeobecným kněžstvím
věřících a služebným neboli hierarchickým kněžstvím. Jedno
i druhé kněžství bezpochyby nacházejí svůj základ a zdroj v jediném kněžství Kristově, „na němž mají rozličným způsobem účast
jak posvěcení služebníci, tak věřící lid.“85 Jedno i druhé kněžství
se v církvi vyjadřují prostřednictvím svátostného poměru k osobě, životu a posvěcujícímu působení Ježíše Krista. Kvůli plnému
rozvoji života v církvi, která je Kristovým tělem, není možné nic
jiného, než že obě kněžství se doplňují nebo jsou „zaměřena jedno
k druhému,“ ovšem tak, že z hlediska cílového zaměření křesťanského života a jeho naplnění primát přísluší všeobecnému kněžství, i když z hlediska viditelné organičnosti církve a působnosti
svátostí primát zase přísluší služebnému kněžství. Konstituce
Lumen gentium definovala tyto poměry v článku 10: „Všeobecné
kněžství věřících a kněžství služebné čili hierarchické se sice od
sebe liší podstatně, a ne pouze stupněm, přesto však jsou ve vzájemném vztahu, neboť jedno i druhé – každé svým vlastním způsobem – má účast na jediném kněžství Kristově. Služebný kněz,
který vykonává svou službu, svou posvátnou mocí vytváří a řídí
kněžský lid; v zastoupení Krista (in persona Christi) koná eucharistickou oběť a jménem celého lidu ji podává Bohu. Věřící mocí
svého královského kněžství spolupůsobí při obětování eucharistie
a uplatňují své kněžství přijímáním svátostí, modlitbou a děkováním, svědectvím svého života, odříkáním a činorodou láskou.“86
LG, čl. 62; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 94; srov.
LG, čl. 10.
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LG, čl. 10; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 46–47.
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7.3. Svátostný základ jednoho i druhého kněžství
(1732) Jak ukazuje právě citovaný text, je to právě prostřednictvím svátostné skutečnosti přítomné v životě církve, skutečnosti, která se výsostným způsobem vyjadřuje v eucharistii, se
z teologického hlediska mohou stanovit vztahy mezi dvěma formami kněžství a jejích vzájemná vazba. Jak jsme již konstatovali,
svátosti jsou zároveň zdrojem milosti i výrazem duchovní oběti
celého života. Tak tedy liturgický kult církve, v němž takováto
oběť dosahuje svého vlastního vyvrcholení, se může uskutečňovat
jedině tehdy, když komunitě předsedá osoba, která může jednat in
persona Christi – v osobě Kristově. Tato podmínka a pouze ona
dodává „duchovní bohopoctě“ její plnost, protože ji zapojuje do
Synova sebedarování a do jeho oběti. „Služba kněží však duchovní oběť věřících dovršuje ve spojení s obětí Krista, jediného prostředníka; tato oběť se rukama kněží jménem celé církve podává
nekrvavě a svátostně v eucharistii, dokud sám Pán nepřijde. K tomu směřuje a v tom vrcholí služba kněží. Jejich služba, začínající
hlásáním evangelia, čerpá totiž všechnu svou sílu a moc z Kristovy oběti a je zaměřena k tomu, aby »celá vykoupená obec, to
je shromáždění a společenství svatých, byla podávána Bohu jako
všeobecná oběť skrze Velekněze, který sám sebe obětoval za nás
v utrpení, abychom byli tělem tak vznešené Hlavy« (SV. AUGUSTIN,
De civitate Dei, 10, 6).“87
(1733) Jelikož pocházejí z jednoho jediného zdroje, tedy
Kristova kněžství, a v posledním důsledku jsou obě kněžství
zaměřena ke stejnému cíli, tedy k obětování těla celého Krista,
všeobecné kněžství věřících a služebné kněžství biskupů a presbyterů jsou tedy vzájemně těsně spjata, a to natolik, že svatý Ignác
z Antiochie míní, že bez biskupů, bez presbyterů a bez diákonů
dokonce ani nelze hovořit o církvi.88 Církev tudíž existuje pouze
ve strukturované podobě a uvedené tvrzení platí rovněž pro kategorii „Božího lidu“. Bylo by proto mylné ztotožňovat tento „Boží
lid“ pouze s laikátem a opomíjet přitom biskupy a kněze.
87
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Platí ještě, že nadpřirozený smysl pro víru se týká celého
Božího lidu, „když od biskupů až po poslední věřící laiky dává
najevo svůj obecný souhlas ve věcech víry a mravů.“89 Je tudíž
patrné, že smysl pro víru ze strany Božího lidu se nemůže stavět
do protikladu k hierarchickému magisteriu církve a k úloze biskupů i presbyterů. Smysl pro víru, o němž koncil vydává svědectví
a který je „probouzený a udržovaný Duchem pravdy,“90 přijímá
Boží slovo autentickým způsobem jedině pod vedením posvátného magisteria.
(1734) V rámci jediného nového Božího lidu platí, že všeobecné kněžství věřících a služebné kněžství biskupů a presbyterů se nedají oddělovat. Všeobecné kněžství dosahuje plnosti
své vlastní církevní hodnoty díky kněžství služebnému, zatímco
poslední zmíněné existuje výlučně vzhledem k uplatňování všeobecného kněžství. Biskupové a presbyteři jsou pro život církve
a pokřtěných nezbytní, ovšem i oni jsou povoláni k tomu, aby co
nejplněji prožívali své všeobecné kněžství, a proto také i oni potřebují kněžství služebné. „Pro vás jsem biskupem, spolu s vámi
jsem křesťanem,“ říká svatý Augustin.91
Všeobecné kněžství všech věřících a služebné kněžství biskupů a presbyterů, jsou sice zaměřena jedno k druhému, vykazují
však zároveň z důvodu jejich vzájemné koexistence podstatný
rozdíl (rozdíl, která tedy nemá pouze povahu stupně). Když jednají in persona Christi, biskup a presbyter Krista zpřítomňují před
lidem. Zároveň biskup a presbyter také představují celý lid před
Otcem.
(1735) Je jisté, že existují svátostné úkony, jejichž platnost
závisí na tom, že ten, kdo je slaví, díky moci své vlastní ordinace
má oprávnění jednat in persona Christi nebo „v moci Kristova
poslání (munere)“. Není však možné spokojit se s tímto konstatováním, když jde o ospravedlňování existence ordinované služby
LG, čl. 12, odstavec č. 1; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu,
s. 48.
90
LG, čl. 12, odstavec č. 1; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu,
s. 48.
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v církvi, která patří k esenciální struktuře církve, a tudíž k jejímu
obrazu i k její viditelné složce. Esenciální struktura církve stejně
jako její obraz zahrnují „vertikální“ rozměr, který je znamením
a nástrojem Boží iniciativy a prvořadosti Božího působení v křesťanské ekonomii.
7.4. Vlastní povolání laiků
(1736) Výše uvedená reflexe se ukazuje být velmi užitečná
pro vysvětlení některých ustanovení nového Kodexu kanonického
práva vztahujících se na všeobecné kněžství věřících. V linii článku 31 konstituce Lumen gentium kánon č. 204, § 1 propojuje křest
s účastí věřících na Kristově kněžské, prorocké a královské funkci: „Křesťané jsou lidé, kteří byli křtem vtěleni do Krista, stali se
Božím lidem, a z tohoto důvodu jsou účastni, každý svým způsobem, Kristova úřadu kněžského, prorockého a královského; podle
svého vlastního postavení jsou povoláni k poslání, které svěřil
Bůh církvi, aby ho plnila ve světě.“92 V duchu poslání, které laici
uskutečňují v církvi a ve světě, poslání, které přísluší celému Božímu lidu, kánony č. 228 § 1 a 230 § 1 a 3 umožňují, aby laici byli
připuštěni k církevním pověřením a úřadům, například k službám
lektora, akolyty a tak podobně.93 Bylo by však zneužitím, pokud
by takováto povolení někdo chtěl interpretovat v tom smyslu, jako
kdyby se zde vyhlašovalo, že úřady biskupů, presbyterů, akolytů a tak dále se nacházejí na stejné rovině bytí. Nasazení laika
v církevních pověřeních a úřadech, které jsou zmiňovány ve výše
uvedených kánonech, je bezesporu úplně oprávněné a v určitých
situacích se to ukazuje být dokonce nezbytné; nemůže však mít
plnou hodnotu církevního znamení, která přísluší ordinovaným
služebníkům díky jejich specifické kvalitě svátostných reprezentantů v Kristu. Skutečnost, že církevní pověření a úřady se otevírají laikům, by neměla zamlžovat viditelné znamení církve, která
je hierarchicky uspořádaným Božím lidem, jenž má svůj počátek
ve své Hlavě – Kristu.
92
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Český překlad: Kodex kanonického práva, s. 85.
Srov. CIC, kán. 861 § 2; 910 § 2; 1112.
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(1737) Toto otevření církevních pověření a úřadů laikům by
rovněž nemělo vést k opomíjení toho, že laici mají v rámci poslání
církve, na němž mají účast spolu s ostatními věřícimi, své vlastní
povolání tak, jako mají své vlastní povolání biskupové, presbyteři,
diákoni, nebo na odlišné rovině řeholníci a řeholnice. Tak to stanovil koncil v článku 31 konstituce Lumen gentium: „Z vlastního
povolání laiků vyplývá úkol hledat Boží království tím, že se zabývají světskými věcmi a upravují je podle Boha. Žijí ve světě, to
znamená ve všech světských povoláních a činnostech a v běžných
podmínkách rodinného a společenského života, z nichž je jejich
existence takřka utkána. Tam je volá Bůh k tomu, aby plnili sobě
vlastní úkoly v duchu evangelia a jako kvas přispívali k posvěcení
světa jaksi z nitra, a tak především příkladem svého života, vírou,
nadějí a láskou hlásali Krista druhým lidem. Jim tedy zvláštním
způsobem připadá úloha tak prozařovat a pořádat všechny časné
záležitosti, s nimiž jsou v těsném styku, aby se vždy dály a rozvíjely podle Krista a sloužily ke chvále Stvořitele a Vykupitele.“94
8. CÍRKEV JAKO SVÁTOST KRISTA
8.1. Svátost a tajemství
(1738) Kristova církev, „nový Boží lid,“ se prezentuje nerozborně jako tajemství i jako subjekt v dějinách. Aby vyjádřila
zároveň božskou a lidskou skutečnost církve, konstituce Lumen
gentium použila, jak jsme již konstatovali, termín „svátost.“
Hodnota tohoto označení vyplývá z přednostního místa, které mu
přísluší v prvním článku zmíněného dokumentu: „Církev je totiž
v Kristu jakoby svátost neboli znamení a nástroj vnitřního spojení
s Bohem a jednoty celého lidstva.“95 V rámci textu konstituce se
termín „svátost“ aplikovaný na církev objevuje ještě dvakrát.96
Toto užití však nepotřebuje vysvětlení, protože princip uvedený
v prvním článku této konstituce se zdá být k tomuto účelu dosta94
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LG, čl. 31; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 69.
LG, čl. 1; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 37.
Srov. LG, čl. 9 a 48.
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tečný. I když nedosáhl takový úspěch jako výraz „Boží lid“, termín
„svátost“ aplikovaný na církev doznal přece jen určitého rozšíření.
Každopádně platí, že jeho užívání vyžaduje určitá objasnění.
(1739) Použití slova „svátost“ vztaženého na církev umožňuje podtrhnout skutečnost, že původ církve je v Bohu a v Kristu
a že církev na tomto svém původu také absolutně závisí.97 Zároveň velmi přesně poukazuje na jasné zaměření církve, která má
lidem vyjevovat a před nimi zpřítomňovat tajemství univerzální
Boží lásky, a to se zacílením na vnitřní sjednocení lidí s Otcem,
se Synem a s Duchem svatým, jakož i na společenství mezi lidmi. Termín „svátost“ velmi silně zvýrazňuje hlubokou strukturu
Kristova „tajemství“ a ve vztahu k této struktuře také autentickou
povahu pravé církve, která „je totiž zároveň lidská i božská, viditelná a přitom vybavená neviditelnými hodnotami, je horlivě
činná i oddána kontemplaci, je přítomná ve světě, a přece jím jen
prochází. Tyto vlastnosti církve jsou ve vzájemném vztahu: to, co
je v ní lidské, má být zaměřeno k božskému a jemu podřízeno,
viditelné k neviditelnému, činnost ke kontemplaci a přítomné
k budoucí vlasti, kterou hledáme.“98 Určitě není neužitečné připomenout skutečnost, že když před padesáti lety99 někteří katoličtí
teologové vyzdvihli označení církve jako svátosti, bylo tomu tak
proto, aby se v křesťanství znovu kladl větší důraz na jeho komunitní a sociální rozměr v protikladu k rozměru individuálnímu
a také institucionálnímu. Křesťanství v samotné svojí povaze je
tajemstvím sjednocení a jednoty: intimního sjednocení s Bohem
a jednoty mezi lidmi navzájem.
(1740) Termín „svátost“ pochází z latinského „sacramentum.“ Když je použit o církvi, odkazuje na slovo řeckého původu
„mystérion,“ s nímž také sdílí odpovídající základní význam. Jak
jsme již konstatovali výše, „tajemství – mystérium“ je božské
rozhodnutí, jímž Otec naplňuje svou spasitelskou vůli v Kristu,
97
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Srov. SC, čl. 5.
SC, čl. 2; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 133.
Poznámka překladatele: Z dnešního hlediska tedy před pětasedmdesáti lety.
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zatímco ji současně zjevuje prostřednictvím časné skutečnosti,
která si uchovává celou svoji průzračnost.
8.2. Kristus a církev
(1741) Určitě nesmíme zapomínat, že výraz „svátost,“ ostatně jako i jiná slova: podoba, obraz, analogie nebo znázornění, není
s to ve vlastním slova smyslu vyčerpávajícím způsobem definovat
a popsat skutečnost církve. Označení církve jako svátost však na
prvním místě a s velkou jasností podtrhuje vazbu církve na Krista.
Právě v tomto smyslu se mohou v souvislosti s tímto označením
uvádět biblické obrazy církve jako Kristova těla a jako jeho
nevěsty, cosi podobného platí i pro formulaci „nový Boží lid“,
která zahrnuje svá dvě vzájemně neoddělitelná zaměření jednak
na tajemství, jednak na subjekt v dějinách. Platí totiž, že biblické
obrazy církve, které se vypočítávají v první kapitole konstituce
Lumen gentium a které zvýrazňují komplementární prvky ztotožnění církve s Kristem respektive jejich vzájemné odlišnosti, mohou nalézt v termínu „svátost“ svůj takřka formální přepis. Církev
je skutečně naplněna Kristovou přítomností natolik, že ten, kdo
našel církev, nalezl zároveň Krista. Takovou povahu má Kristova
přítomnost ve křtu a v eucharistii, v Božím slově, ve shromáždění
věřících (srov. Mt 18, 20), ve svědectví vydávaném apoštolskou
službou (srov. Lk 10, 16; Jan 13, 18.20), ve službě chudým (srov.
Mt 25, 40), v apoštolátu… Nicméně zároveň je zřejmé, že církev, která se skládá z lidí a hříšníků, potřebuje obrácení, očištění
a musí si vyprošovat od svého Pána duchovní dary nezbytné pro
naplňování svého poslání ve světě. Církev je současně účinnou
svátostí sjednocení s Bohem i jednoty lidského rodu, současně
však musí bez ustání vyprošovat na prvním místě pro své členy
Boží milosrdenství a dar jednoty pro své syny. Jinými slovy, Pán
je v církvi přítomen (srov. Zj 21, 3.22), ale také neustále stojí před
ní, aby ji v Duchu svatém vedl k ještě větším skutečnostem (srov.
Jan 5, 20) definitivní přítomnosti Boha, který bude „všechno ve
všem“ (srov. 1 Kor 15, 28; Kol 3, 11).
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(1742) V očekávání Kristova příchodu na konci věků církev
zakouší skrze své členy hřích a poznává také zkoušku rozdělení. Mužové a ženy, z nichž se církev skládá, mohou být někdy
překážkou působení Ducha svatého. Pastýři nejsou pouze na
základě legitimnosti své autority nějak více chráněni před zpronevěřováním se svému poslání a omyly než ostatní věřící. Jelikož
svátost je „znamení i nástroj,“ ze strukturálního hlediska platí, že
symbolická a sociální skutečnost, která ji znázorňuje (res et sacramentum), odkazuje vždy na vyšší skutečnost, která má zásadnější
povahu, protože je božská (res tantum). To platí pro církev, která
plně závisí na Kristu, k němuž je také zaměřena, aniž by se s ním
směšovala, neboť on je jejím Pánem.
8.3. Církev jako svátost Krista
(1743) Když se termín „svátost“ aplikuje na církev, vyžaduje
to – jak je patrné – určitá objasnění. V případě církve se evidentně
nejedná o nějakou osmou svátost, neboť když je tento termín vztahován na církev, je používán v analogickém slova smyslu. Máme-li říci pravdu, pak je to v zásadnějším smyslu než v případě sedmi
svátostí, ale zároveň v méně přesně vymezeném smyslu. Jak jsme
již konstatovali, ne všechno v životě církve nabývá spásonosnou
hodnotu, která charakterizuje sedm svátostí. Poznamenáváme
ještě, že je-li církev svátostí, pak Kristus je prvořadou svátostí,
na němž církev závisí. „On předchází všechno, všechno v něm
spočívá, on jest hlavou těla – totiž církve.“ (Kol 1, 17n.).
(1744) Pomocí termínu „svátost“ se tedy o skutečnosti
církve vypovídá něco zcela zásadního, a smysl tohoto termínu
aplikovaného na církev je opravdu reálný. Ostatně někteří katoličtí teologové používali dávno před koncilem termín „svátost“,
který nalezli u církevních otců, se záměrem přispět k úsilí církve
vyjádřit sebe samu. Tehdy se dával zmíněnému výrazu význam
„církev – svátost Boha“ nebo „církev – svátost Krista“. Jestliže
sám Kristus může být označen pomocí výrazu „svátost Boha“, pak
přesněji vzato církev může být označena jako „svátost Krista.“
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Jelikož církev je Kristovou nevěstou a Kristovým tělem, dostává
také označení jako svátost. Nicméně je více než zřejmé, že církev
není svátostí jinak nežli v naprosté závislosti na Kristu, který si
zasluhuje být nazýván jako „prvořadá svátost (prasvátost)“. Sedm
svátostí je následně skutečností a má význam jedině v celkovém
kontextu, který představuje církev.
Konečně připomínáme, že když se na církev aplikuje termín
„svátost“, pak tento termín odkazuje na spásu, která se uskutečňuje prostřednictvím sjednocení s Bohem v Kristu, a tak zároveň
přivádí lidi ke sjednocení mezi sebou navzájem. Podobně můžeme
„svátost“ přidružit k termínu „svět“, a tak dospíváme k závěru, že
církev je svátostí spásy světa, neboť svět potřebuje spásu, zatímco
církev dostává poslání, aby mu tuto spásu předkládala. Z uvedeného hlediska můžeme říci, že církev je svátostí Krista pro spásu
světa.
(1745) Teologie církve pojímané jako svátost nám následně
umožňuje, abychom věnovali větší pozornost konkrétní odpovědnosti křesťanské komunity. Platí totiž, že prostřednictvím
každodenního života, svědectví a působení Kristových učedníků
jsou lidé zaměřování ke svému Spasiteli. Někteří lidé díky poznání církve jakožto „znamení“ a díky milosti obrácení odhalují
velkolepost Boží lásky a pravdu evangelia, takže pro ně je církev
doopravdy výslovně „znamením a nástrojem“ spásy. Naproti tomu
jiní lidé jsou ke Kristovu velikonočnímu tajemství, a tudíž také
k církvi, přidruženi Duchem svatým, a to tajemným způsobem,
o němž ví jedině sám Bůh.100
9. JEDINÁ KRISTOVA CÍRKEV
9.1. Jednota církve a rozličnost křesťanských prvků
(1746) Existuje jediná Kristova církev, „kterou vyznáváme
ve Vyznání víry jako jednu, svatou, katolickou a apoštolskou. Po
svém zmrtvýchvstání ji náš Spasitel odevzdal Petrovi jako pas100

Srov. LG, čl. 14; 16; AG, čl. 7; GS, čl 22; 45.
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týři (srov. Jan 21, 17), jemu a ostatním apoštolům ji svěřil, aby ji
šířili a řídili (srov. Mt 28, 18n.), a provždy ji postavil jako sloup
a pevnou oporu pravdy (srov. 1 Tim 3, 15). Tato církev, ustavená
a uspořádaná na zemi jako společnost, subsistuje (subsistit – uskutečňuje se) v katolické církvi a je řízena Petrovým nástupcem
a biskupy ve společenství s ním. Ovšem i mimo její organismus je
mnoho prvků posvěcení a pravdy, které jako dary vlastní Kristově
církvi vybízejí ke katolické jednotě.“101
(1747) Z praktického hlediska není možné opomíjet konfrontaci mezi teologickou jednotou církve a historickou pluralitou,
totiž že „se více křesťranských společností vydává před lidmi za
pravé dědictví Ježíše Krista. Vyznávají sice, že jsou všichni učedníky Páně, avšak rozdílně smýšlejí a jdou různými cestami, jako
by Kristus sám byl rozdělen.“102 Jelikož podobná rozdělení jsou
důvodem pohoršení a představují překážku evangelizace světa,
koncil si předsevzal, že stanoví současně přítomnost Kristovy
církve v katolické církvi a to, že mimo rámec viditelných hranic
katolické církve existují prvky a duchovní dobra, z nichž je sama
církev utvářena a jimiž je oživována.
9.2. Jedinečnost katolické církve
(1748) Především je nezbytné připomenout, že katolické
církvi byla svěřena plnost milosti a pravdy.103 Z těchto dober se
katolická církev těší proto, že „jedině apoštolskému sboru, jemuž
stojí v čele Petr, svěřil Pán všechno bohatství Nového zákona, aby
ustavil jedno Kristovo tělo na zemi, k němuž se potřebují plně přivtělit všichni, kdo už patří nějakým způsobem k Božímu lidu.“104
Duchovní rozměr církve se nesmí oddělovat od jejího viditelného
rozměru. Jedna, jediná a univerzální církev, církev Ježíše Krista
může být v dějinách rozpoznána ve viditelné církvi utvořené koLG, čl. 8; překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 43.
UR, čl. 1, odstavec č. 1; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu,
s. 439.
103
Srov. UR, čl. 3, 4. odst.
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UR, čl. 3; 5. odst.; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 443.
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lem kolegia biskupů a jeho hlavy, jíž je papež.105 Církev se tudíž
nachází tam, kde nástupci apoštola Petra a ostatních apoštolů viditelně uskutečňují kontinuitu s původem církve. Další esenciální
prvky se totiž nerozlučně pojí s apoštolskou komunitou, jedná se
o Písmo svaté, nauku víry a učitelský úřad, svátosti a ordinované
služby. Zmíněné prvky pomáhají ke zrodu existence podle Krista a k jejímu rozvíjení. Jak učí pravověrná víra, zmíněné prvky
představují esenciální nástroj a specifický prostředek a právě ony
podporují vzrůst Božího života v lidech. Uvedené prvky totiž
představují to, čím církev doopravdy je. Je oprávněné tvrdit, že
celé Boží dílo spásy ve světě se vztahuje k církvi, neboť v ní dosahují svého vrcholu a své dokonalosti prostředky růstu ve způsobu
života v Kristu.
(1749) Dekret o ekumenismu může zcela oprávněně hovořit
o posvátném tajemství jednoty církve, jehož esenciální prvky také
uvádí: „Ježíš Kristus chce, aby jeho lid rostl věrným hlásáním
evangelia a udělováním svátostí prostřednictvím apoštolů a jejich nástupců, totiž biskupů s Petrovým nástupcem jako hlavou,
i jejich láskyplným vedením při působení Ducha svatého; společenství tohoto lidu dovršuje jednotou ve vyznávání jedné víry, ve
společném slavení bohoslužby a v bratrské svornosti Boží rodiny.“106 Jestliže církev představuje nabídku bezvýhradného života
vzkříšeného Pána, pak jméno církev se může plně aplikovat tam,
kde tento svátostný život a tato apoštolská víra existují ve své plnosti a kontinuitě. Věříme, že zmíněné prvky se plně a výsostným
způsobem nacházejí v katolické církvi. Přesně to chce také podtrhnout konstituce Lumen gentium v článku 8, kde se výslovně tvrdí: „Tato církev, ustavená a uspořádaná na zemi jako společnost,
subsistuje (subsistit – uskutečňuje se) v katolické církvi a je řízena
Petrovým nástupcem a biskupy ve společenství s ním…“107 Církev se tedy nachází tam, kde nástupci Petra a ostatních apoštolů
viditelně uskutečňují kontinuitu s původní církví. Této církvi byla
darována jednota „kterou své církvi Kristus od počátku daroval
105
106
107

Srov. LG, čl. 8.
UR, čl. 2, 3. odst.; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 442.
LG, čl. 8; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 43.
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a o níž věříme, že subsistuje neztratitelně v katolické církvi.“108
Církev se tudíž realizuje ve své plnosti ve společnosti vedené Petrovým nástupcem a biskupy ve společenství s ním.
9.3. Prvky posvěcování
(1750) Nicméně plná a dokonalá přítomnost Kristovy církve
v církvi katolické nevylučuje přítomnost Kristovy církve v oněch
„mnoha prvcích posvěcení a pravdy, které jako dary vlastní Kristově církvi vybízejí ke katolické jednotě,“109 a to mimo organismus katolické církve. Na základě Božího obdarování zaměřeného
k církvi existují četné prvky posvěcení a pravdy, které se, ač existují mimo viditelný organismus katolické církve, jakožto vlastní
dary Kristovy církve reálně začleňují k řádu spásy. Z těchto skutečností posvěcení a pravdy koncil vyhodnocuje dvě charakteristiky, jednu na rovině faktické, druhou na rovině teologické. Je totiž
možno pozorovat, že mimo viditelný a společenský organismus
katolické církve se rozvíjejí prvky posvěcení a pravdy, když hovoříme na teologické rovině, pak zjišťujeme, že tyto prvky „vybízejí
ke katolické jednotě.“110
(1751) Mimo katolickou církev tudíž existují nejen skuteční
křesťané, ale rovněž četné principy opravdového křesťanského
života a křesťanské víry. Katolická církev tedy může v dekretu
Unitatis redintegratio hovořit o „východních církvích“111 a, pokud se jedná o Západ, o „odloučených církvích a církevních
společnostech (komunitách) na Západě.“112 V jiných církvích
a křesťanských komunitách jsou přítomny autentické církevní
hodnoty. Takováto přítomnost vybízí k tomu, aby všichni (katolíci
UR, čl. 4, 3. odst.; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 444.
LG, čl. 8; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 43.
110
LG, čl. 8; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 43.
111
Srov. UR, čl. 14–18. Poznámka překladatele: Na tomto místě je v edici EV 9,
č. 1751 nepřesný odkaz na příslušné články dekretu o ekumenismu, a proto odkaz
upravujeme podle skutečnosti.
112
Srov. UR, čl. 19–23. Poznámka překladatele: Na tomto místě je v edici EV 9,
č. 1751 nepřesný odkaz na příslušné články dekretu o ekumenismu, a proto odkaz
upravujeme podle skutečnosti.
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i nekatolíci) zkoumali svou věrnost Kristově vůli ohledně církve
a na základě své povinnosti aby také přistupovali k dílu obnovy
a reformy.113 Koncilní dekret o ekumenismu přesně popsal katolické principy ekumenismu jakož i jeho konkrétní uplatňování jak
ve vztahu k východním církvím, tak vzhledem k církvím a odloučeným církvím a církevním komunitám Západu. Souhrn těchto
pokynů rozvíjí nauku obsaženou v Lumen gentium, především
v článku 8. „Neboť jedině prostřednictvím katolické církve, která
je všeobecným nástrojem spásy, je dosažitelná plnost všech prostředků spásy.“114 „Proto tyto odloučené církve a společnosti i přes
nedostatky, které na nich podle našeho přesvědčení lpí, rozhodně
nejsou bez významu a váhy v tajemství spásy.“115
(1752) Z naší analýzy vyplývá, že „autentická církev“ nemůže být pojímána jako utopie, která by mířila k zahrnutí všech
v současnosti rozdělených a oddělených křesťanských komunit.
„Pravá církev“ stejně jako její jednota nejsou výlučně „budoucí“
skutečností. „Pravá církev“ a její jednota se již nacházejí v katolické církvi, v níž je reálně přítomna Kristova církev. „Proto není
věřícím dovoleno, aby si představovali, že Kristova církev by byla
prostě souhrn – bezpochyby rozdělený, který si však uchovává určitou míru jednoty – církví a eklesiálních komunit; nemají právo
domnívat se, že tato Kristova církev již dnes nesubsistuje na žádném místě, takže by se měla chápat jako cíl, který je třeba vybudovat ze všech církví a komunit.“116 Ježíšova vůle: „aby všichni
byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás,
aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal“ (Jan 17, 21), je stále naléhavější. Neméně naléhavá je také povinnost, která z toho vyplývá
pro všechny křesťany a pro všechny křesťanské komunity, aby již
od nynějška a ze všech svých sil směřovali k této jednotě, která je
předmětem naší naděje.
Srov. UR, čl. 4, 2. odstavec; srov. také čl. 6 a 7.
UR, čl 3, 5. odst.; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 443.
115
UR, čl 3, 4. odst.; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 443.
116
KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY, Mysterium Ecclesiae, deklarace ze dne 24. 6.
1973, čl. 1.
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10. ESCHATOLOGICKÝ RÁZ CÍRKVE: BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ A CÍRKEV
10.1. Církev je zároveň pozemská i nebeská
(1753) Sedmá kapitola konstituce Lumen gentium s titulem:
„Eschatologický ráz putující církve a její spojení s nebeskou
církví,“117 nevzbudila velký zájem komentátorů II. vatikánského
koncilu. A přece v jistém slova smyslu představuje klíč k porozumění II. kapitole, neboť ukazuje cíl, k němuž Boží lid putuje. Na
tento cíl naráží již úvodní část dotyčné konstituce: „Cílem [tohoto
mesiášského lidu] je Boží království, které zahájil sám Bůh na
zemi a které se má dále šířit, dokud je také nedokoná on sám na
konci času.“118 O tomtéž cíli hovoří uvedená konstituce o něco
dále: „Církev, do níž jsme v Kristu Ježíši všichni voláni a v níž
Boží milostí dosahujeme svatosti, bude dovršena teprve v nebeské
slávě, až přijde čas, kdy bude všechno obnoveno.“119
Ostatně v pastorální konstituci Gaudium et spes nacházíme stejnou nauku: „Církev, pocházející z lásky věčného Otce,
v čase založená Kristem Vykupitelem a shromážděná v Duchu
svatém, má spásný a eschatologický cíl, který je plně dosažitelný
jen v budoucím věku.“120 Sedmá kapitola Lumen gentium kromě
toho nabízí širší vizi církve, když připomíná, že Boží lid ve svém
současném stavu subjektu v dějinách je již eschatologický a že
putující církev je spjata s nebeskou církví.
(1754) Platí totiž, že církev se nesmí omezovat pouze na
svůj pozemský viditelný rozměr, neboť zatímco putuje po této
zemi, zdroje, které ji ustavičně oživují a obnovují jsou „nahoře,
kde Kristus sedí po Boží pravici; život církve je tam ukryt s Kristem v Bohu až do chvíle, kdy se ukáže se svým Ženichem ve
slávě (srov. Kol 3, 1–4).“121 To je také dílo Ducha svatého, který
„omlazuje církev silou evangelia, bez ustání ji obnovuje a přivá117
118
119
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Český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 84.
LG, čl. 9, 2. odst.; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 45.
LG, čl. 48, 1. odst.; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 84.
GS, čl. 40, 2. odst.; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 213.
LG, čl. 6, 5. odst.; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 41.

180

dí k dokonalému sjednocení s jejím Snoubencem.“122 Tento cíl,
k němuž Duch svatý církev pobízí, je určující pro hlubinný život
putující církve. Proto také věřící mají již nyní svou příslušnost
(políteuma) v nebi (srov. Flp 3, 20).123 Platí totiž, že „Jeruzalém,
pocházející shora, je však svobodný – a to je naše matka.“ (Gal
4, 26).124 K samotnému tajemství církve totiž patří, že tento cíl je
již skrytým způsobem přítomen v putující církvi. Tento eschatologický charakter církve nesmí vést k tomu, že by se podceňovala
odpovědnost za časné záležitosti, ba právě naopak vede církev
po cestě napodobování Krista chudého a sloužícího. Ze svého
niterného sjednocení s Kristem a z obdarování Ducha svatého
církev těží sílu ke službě každému člověku a celému člověku. Na
svém putování směrem k Otcovu království125 církev však zakouší
vzdálenost, kterou musí překonat, když chce dosáhnout svého cílového naplnění, a proto také uznává, že zahrnuje v sobě hříšníky
a že ustavičně potřebuje pokání.126 Zmíněná vzdálenost, která je
často velmi bolestivá, nesmí vést k tomu, aby se zapomínalo, že
církev je ve svých různých historických etapách esenciálně jedna,
konkrétně se jedná o její předznamenání ve stvoření, o její přípravu v době staré smlouvy, o její ustanovení v těchto posledních
dobách, o její projevování prostřednictvím Ducha svatého a konečně o její naplnění na konci věků ve slávě.127 Je-li církev jedna
v různých etapách božské ekonomie, je rovněž tak jedna ve svých
třech rozměrech jakožto putující, očišťující se a oslavená. „Neboť
všichni, kdo jsou Kristovi a mají jeho Ducha, srůstají v jednu církev a v něm jsou navzájem propojeni (srov. Ef 4, 16).“128

LG, čl. 4; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 38–39.
Srov. LG, čl. 13 a 48.
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Na tomto místě dáváme přednost Liturgickému překladu, protože lépe vyhovuje sdělení, které chtějí autoři dokumentu komunikovat.
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Srov. LG, čl. 1.
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Srov. LG, čl. 8.
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10.2. Církev a Boží království
(1755) Když se chceme věnovat nesnadné otázce vztahu
mezi církví a Božím královstvím, musíme mít na paměti perspektivu jednoty církve.
Zatímco mnozí církevní otcové, středověcí teologové a také
reformátoři ze 16. století v zásadě identifikují církev s Božím
královstvím, v posledních dvou stoletích se dospělo k tomu, že
se mezi církev a Boží království klade větší či menší distance
a že se jednostranně akcentuje eschatologický charakter v případě
Božího království a dějinný aspekt v případě církve. Druhý vatikánský koncil se výslovně tímto problémem nezabýval, když se
však zabýváme různými jeho texty, můžeme z nich vyvodit učení
konstituce Lumen gentium o dané otázce.
(1756) Když analyzujeme texty týkající se cílového naplnění, nenacházíme v nich žádnou diferenci mezi církví a Božím královstvím. Na jedné straně se o církvi tvrdí, že „zatímco
pozvolna vzrůstá, usilovně touží po dovršeném království,“129
na druhé straně platí, že církev sama bude mít své cílové naplnění
v nebeské slávě.130 Na jedné straně k cílovému naplnění dojde,
„až Kristus odevzdá Otci věčné a všeobecné království,“131 na
druhé straně podle koncilu církev „bude slavně dovršena na konci
času. Tehdy, jak čteme u svatých otců, budou všichni spravedliví
počínaje Adamem – »od spravedlivého Ábela až k poslednímu
vyvolenému« – shromážděni ve všeobecné církvi u Otce.“132 Je
to Duch svatý, kdo církev „přivádí k dokonalému sjednocení
s jejím Snoubencem.“133 Církev pak ze své strany „usilovně touží
po dovršeném království a všemi silami doufá a přeje si spojit se
ve slávě se svým Králem.“134 Na jiném místě koncil může tvrdit,
že Boží lid má jako cíl Boží království, k čemuž se dodává, že na
LG, čl. 5; 2. odst.; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 39.
Srov. LG, čl. 48 a 68.
131
GS, čl. 39, 3. odst.; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu,
s. 212. Srov. též 1 Kor 15, 24; PO, čl. 2.
132
LG, čl. 2; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 37–38.
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LG, čl. 4; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 38–39.
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LG, čl. 5; 2. odst.; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 39.
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konci časů Bůh sám ho přivede k dovršení.135 Je tudíž zřejmé, že
v učení koncilu není žádná diference mezi budoucí skutečností na
konci věků, mezi dovršenou (consummata) církví a dovršeným
(consummatum) Božím královstvím.
(1757) Jaký je ale vztah mezi církví a Božím královstvím
v přítomné době? Nejvýslovnější text136 nám dává na srozuměnou, jak jemné je rozlišení mezi církví a Božím královstvím. Úděl
Božího království a církve se na počátku zdají být neoddělitelné:
„Pán Ježíš totiž začal vytvářet svou církev, když začal hlásat radostnou zvěst, totiž příchod Božího království.“137 Zrození církve
a příchod Božího království se projevují v dokonalé souběžnosti,
což platí také o vzrůstu jednoho i druhého. Platí totiž, že „kdo
je [Kristova slova] poslouchají s vírou a přiřadí se ke Kristovu
malému stádu (srov. Lk 12, 32), přijali již království.“138 Příslušnost k církvi odkazuje na Otce, který „stanovil, že ty, kteří věří
v Krista, svolá vjedno ve svaté církvi.“139 Vzrůst Božího království a vzrůst církve můžeme tudíž popisovat stejnými slovy.140
Koncil dokonce ve vzrůstu církve pozoruje vzrůst Božího království: „Aby tedy Kristus splnil Otcovu vůli, uvedl v život nebeské
království na zemi, […] Církev, jež je Kristovo království již dnes
tajemně přítomné, viditelně ve světě roste Boží silou.“141 Putující
církev je tudíž Boží království již přítomné v tajemství, a zatímco roste, vzpíná se k naplněnému Božímu království, ovšem její
vzrůst není ničím jiným než naplňováním jejího poslání: církev
„přijímá poslání hlásat království Kristovo a Boží a zakládat je
u všech národů. Ona sama je zárodek a počátek tohoto království
na zemi.“142 Zmínka, že církev je na zemi zárodkem a počátkem
Srov. LG, č. 9, 2. odst.; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu,
s. 45.
136
Srov. LG, čl. 5.
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LG, čl. 5, 1. odst.; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 39.
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LG, čl. 5, 1. odst.; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 39.
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LG, čl. 2; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 37.
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LG, čl. 3; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 38. Srov.
DV, čl. 17; LG, čl. 13.
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Božího království, vyjadřuje zároveň jednotu i diferenci mezi ní
a Božím královstvím.
(1758) Církev a Boží království se dále shodují ve specifickém charakteru jejich vzrůstu, který se uskutečňuje výlučně
prostřednictvím spodobování s Kristem, který dává svůj život
za svět. Boží království „trpí násilí“ (srov. Mt 11, 12), v dané záležitosti má církev stejný úděl, neboť „církev při svém putování
prochází mezi pronásledováními ze strany světa a útěchami od
Boha.“143 Církev je svatá, i když v sobě zahrnuje hříšníky.144 Ona
je také samo Boží království „přítomné v tajemství“ (in mysterio)
a i toto království je ve světě a v dějinách skryté, a proto ještě není
očištěno do prvků, které jsou mu cizí (srov. Mt 13, 24–30.47–49).
Jakožto božsko–lidské tajemství církev překračuje společenskou
tvářnost čili rozměr katolické církve jakožto viditelné společnosti.145 Být příslušníkem Božího království s sebou nese alespoň
implicitní přináležitost k církvi.
10.3. Církev jako svátost Božího království?
(1759) Když chceme zkompletovat nauku předešlé kapitoly
o církvi jako svátosti, pak může být užitečné položit si oprávněnou
otázku, zda můžeme církev označit jako svátost Božího království.
Zároveň je třeba si uvědomit, že nejde pouze o terminologický
problém, nýbrž o skutečnou teologickou otázku, na niž nám naše
analýza umožňuje dát poněkud adekvátnější odpověď.
Nejprve zjišťujeme, že koncil uvedený výraz rozhodně nepoužil, byť slovo „svátost“ se v jiných kontextech užívá, jak jsme
měli možnost konstatovat. Nicméně budeme moci používat výraz
„církev jakožto svátost Božího království,“ pokud při tom budeme
respektovat následující rámec:

LG, čl. 8; 4. odst.; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 44.
Koncil na tomto místě cituje sv. Augustina.
144
Srov. LG, čl. 8.
145
Srov. LG, čl. 8; 13–17.
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(1760) 1. Termín „svátost“ se na církev aplikuje analogicky,
jak to podtrhuje 1. článek Lumen gentium: veluti sacramentum…
(jakoby svátost).
(1761) 2. Daný výraz nahlíží poměr mezi Božím královstvím
pojímaným v jeho plném významu dovršenosti a církví, která je
limitována ve svém stavu „putování“.
(1762) 3. Termín „svátost“ je zde chápán ve svém plném
významu onoho „iam praesens in mysterio (již přítomno v tajemství)“ skutečnosti Božího království ve svátosti (putující církev).
(1763) 4. Církev není pouze znamení (sacramentum tantum), nýbrž označovaná skutečnost je ve znamení přítomna (res et
sacramentum) jako skutečnost Božího království.
(1764) 5. Pojem církve se neomezuje pouze na její dějinný
a pozemský rozměr a z opačné strany pojem království s sebou
zase nese jeho přítomnost tady a teď v tajemství (hic et nunc in
mysterio).
10.4. Maria jako již uskutečněná církev
(1765) Není možné číst správným způsobem konstituci
Lumen gentium bez toho, že bychom brali zřetel na přínos osmé
kapitoly k pochopení tajemství církve. Církev a Boží království
nacházejí své nejvznešenější uskutečnění v Marii. Skutečnost, že
církev představuje přítomnost Božího království v tajemství (in
mysterio), se stane definitivním způsobem zřejmou, když vyjdeme
od Marie, která je příbytkem Ducha svatého, vzorem víry, reálným
symbolem církve. Z uvedeného důvodu koncil o Marii tvrdí: „Církev už došla v blahoslavené Panně k dokonalosti bez poskvrny
a vrásky (srov. Ef 5, 27).“146 Často bolestně pociťovaná distance
mezi putující církví a dovršeným Božím královstvím je překonána
v Marii, která jakožto „nanebevzatá“ „je učiněna podobnou svému
zmrtvýchvstalému Synovi, a tak již před dovršením věků poznává
146

LG, čl. 65; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 95.
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úděl, který budou prožívat všichni spravedliví.“147 Proto platí, že
Matka Páně je „obrazem i počátkem církve, která se dovrší v budoucím věku.“148

147
148

PAVEL VI., Vyznání víry ze dne 30. 6. 1968, čl. 15.
LG, čl. 68; český překlad – Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 97.
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Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi
po více než třiceti letech
Dokument byl redigován ve francouzském jazyce a jeho
český překlad je pořízen z bilingvní verze nacházející se v EV 11.
Dlužno podotknout, že italský překlad se na některých místech
poněkud odchyluje od francouzské předlohy, jíž jsme se snažili
dát přednost. Jako v ostatních případech i nyní uvádíme u jednotlivých odstavců v závorce marginální čísla v EV 11, což notně
usnadňuje identifikaci jednotlivých pasáží a také dohledávání
příslušných partií v originálu, který žádný překlad nemůže nikdy
plně nahradit.
Začlenění tohoto dokumentu jako dodatek do svazku obsahujícího dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem má
svou logiku, protože PBK zde věnuje svou pozornost jednomu
palčivému eklesiologickému tématu. Zároveň využíváme dané
příležitosti k vydání tohoto textu PBK v češtině. Podotýkám, že
tím kompletujeme překlady všech pokoncilních dokumentů PBK
do naší mateřštiny.
Tématika jednoty a rozličnosti v církvi z biblického hlediska
určitě souvisí s tématy, jako je poměr mezi univerzální a partikulární církví, nebo problematika inkulturace víry. Úhel pohledu
biblistů je ovšem poněkud jiný než u systematických teologů.
Společný biblický základ křesťanství tudíž přímo vybízí k tomu,
aby se daná problematika vnímala nejen v rámci katolické církve,
ale v jistém ohledu rovněž v rámci ekumenismu (srov. č. 546).
Nejprve se hovoří o problematice jednoty a rozličnosti ve
Starém zákoně. Následuje pasáž o předvelikonočním Ježíšovi,
který evidentně zpochybňoval dávnou jednotu Izraele a poukazoval na nový druh nadcházející jednoty (srov. č. 568). Celá řada
podnětů k tématu jednoty a rozličnosti se nachází v pavlovských
listech. Rozhodně není nezajímavé, že poutem jednoty u Pavla nikdy není svatá země, Tóra, kultické obyčeje Izraele, dokonce ani
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mravní dokonalost, svatost. Jednota stojí na víře v jediného Pána
Ježíše Krista a na apoštolskosti. Mistrovským znázorněním mystéria jednoty v rozličnosti je obraz církve jako Kristova těla.
Následuje rozbor synoptických evangelií a knihy Skutků,
protože jsou redakčně mladší než většina pavlovských listů. Pak
následují ostatní novozákonní spisy jako list Židům, Petrovy listy
a konečně janovské knihy.
Druhá kapitola shrnuje obsah biblického poselství ohledně
jednoty a rozličnosti. Připomíná se, že zdrojem jednoty mezi věřícími je jednota mezi Otcem a Synem. Hovoří se o rozličnosti jmen
církve, což poukazuje na nedefinovatelnost tohoto tajemství pomocí jednoho obrazu či termínu. Konečně se rozebírá společenství
církve jako jednoty v rozličnosti podle Nového zákona.
Dokument ovšem nemá závěr v pravém slova smyslu. Elaborát obsahuje celou řadu postřehů a inspirativních jednotlivin, které
mohou napomoci k hlubšímu uchopení problematiky novozákonní eklesiologie. Budiž mi ale dovoleno podotknout, že celá plejáda příkladů jasně dokládá přítomnost pozitivní a Bohem chtěné
plurality ve stvoření, v dějinách spásy, v Božím lidu. Zároveň se
nabízí sjednocující síla, jíž je podle mého soudu v posledním důsledku především Duch svatý. Nezapomínejme, že pokud se nám
v dějinách spásy daruje Otec a Syn, pak je to vždy zprostředkováno silou prazákladního, vnitrobožského osobního Daru. Všechny
ostatní prvky spolupůsobící naši jednotu v rozličnosti odkazují na
tohoto Ducha a na tajemství Trojice, která je nejhlubším principem každé pravé jednoty v rozličnosti. Zároveň ale vidíme, že základní mezí plurality je mnohotvárná skutečnost hříchu. Ne každá
pluralita je posvátná, stejně jako není posvátná žádná totalitní
a ideologická uniformita.
Ctirad V. Pospíšil
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Jednota a rozličnost v církvi1
(Unité et diversité dans l’église)
Předmluva

(1988)

(544) Prostřednictvím svědectví knihy Skutků a listů pocházejících od Pavla, Petra, Jana a Judy, které jsou adresovány
místním církvím, Nový zákon dokládá působení, jímž Duch svatý
utváří společenství místních církví v jediné církvi Kristově. Uvedené působení Ducha svatého přivádí do společenství rozdělené
lidstvo, aniž by toto působení bylo omezováno místními odlišnostmi. Podle toho, co dokládá První (nebo Starý) zákon, i podle
toho, co můžeme pozorovat v životě Kristovy církve, řečené působení stejnoměrně míří ke sjednocení kmenů, partikulárních skupin, náboženských stran a komunit, které chtějí být křesťanskými
v jednom Božím lidu.
Písmo svaté je nejenom sbírkou textů, jež mají pro věřící
autoritu, ale rovněž organickým celkem, který vznikal po více než
tisíc let. V průběhu strázných dějin Izraele se zákonodárci, proroci
a svatopisci ve jménu Abrahámova Boha obraceli k Božímu lidu,
jehož víra bývala často z důvodu různých historických událostí
vystavována zkouškám. Tyto inspirované odpovědi vyjadřují
Boží zjevení lidem onoho národa, kteří ho chápali v závislosti na
různých místech a epochách. Zaznamenané v textech, které ve své
vlastní tkáni nesou pečeť nárůstu Božího zjevení v průběhu dějin,
představují tyto odpovědi autentické svědectví o daru ze strany
Boha celého univerza. On si utvořil lid vprostřed jiných národů
(srov. Iz 44, 24) a vládl mu pomocí spravedlivého zákona (srov.
PAPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISE, dokument, L’église vit aujourd’hui. Unité et diversité dans l’église, 11.–15. dubna 1988. Edice: COMMISSION BIBLIQUE PONTIFICALE,
Unité et diversité dans l’église, oficiální text PBK a osobní příspěvky jednotlivých členů, Libreria editrice vaticana: Città del Vaticano 1988, s. 7–28.
Poznámka překladatele: Jelikož italský text se na některých místech poněkud
odchyluje od francouzského znění, v našem tlumočení dáváme přednost originálnímu francouzskému znění.
1
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Dt 4, 8) ještě před tím, než přivedl toto obdarování k jeho naplnění
v církvi evangelia a rozšířil své povolání na všechny národy (srov.
Mt 28, 18–20).
Když chtěli objasnit dar, jehož prostřednictvím Bůh působí zrod své nesmrtelné církve (srov. Mt 16, 18) mezi různými
panstvími, která jsou pro člověka nezbytná, leč pomíjející (srov.
Dan 7), členové Papežské biblické komise museli přistoupit k historickému a literárnímu bádání, které se zaměřuje jednak na po
sobě následující struktury Božího lidu, jak je představují biblické
knihy, jednak na jejich místo v dějinách. Zde publikované příspěvky jsou sice osobními relacemi členů PBK,2 nicméně sloužily zároveň jako základ pro redigování dokumentu „Jednota a rozličnost
v církvi,“ který je jediným textem vyjadřujícím stanovisko celé
komise.
Henri Cazalles, p.s.s.
sekretář
Úvod
(545) Církev dnes prožívá možná ještě více než v minulosti
určité svízelné napětí, které by se však mělo projevit jako plodné.
Místní církve a také jednotlivé skupiny v nich samotných si stále
více uvědomují svou partikularitu v rámci univerzální církve. Stále více sílí přesvědčení, že má-li se plně prosadit milost katolicity,
implikuje to autentickou rozličnost mezi církevními komunitami
v rámci samotného [katolického] společenství. Zmíněné přesvědčení je tím silnější, čím více se v mnoha národech paralelně rozvíjí
jasné vědomí jejich etnických a kulturních specifik.
Čím více se však zdůrazňují místní zvláštnosti, tím naléhavější je nezbytnost upřesňovat ony prvky, jež sjednocují všechny
církevní komunity v jediném Božím lidu.
Poznámka překladatele: Italský překlad v EV 11 tuto informaci vypouští,
protože francouzská předmluva se nacházela původně v knize, kde se kromě
dokumentu uveřejňovaly také osobní příspěvky jednotlivých členů PBK.
2
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Vyvstávají tudíž dvě otázky:
a) Když se místním církvím přiznává jejich originalita, jak si
můžeme být jisti, že se tím nepoškozuje jednota, ale právě naopak
se ve své univerzálnosti stává plodnější a bohatší?
b) Jak předejít tomu, aby nezbytné úsilí o jednotu nepoškozovalo životnost každé jednotlivé církve?
(546) Odpovědi na právě formulované otázky mají význam,
který překračuje hranice jedné křesťanské konfese. Zmíněné
odpovědi by měly obohatit ekumenický dialog mezi všemi pokřtěnými, kteří kráčejí nesnadnou cestou směřující ke kompletní
jednotě podle Kristovy vůle. Na svém putování napříč staletími
církev nalézá v Písmu smysl svého poslání a svého směřování.
V okamžiku, kdy ji dějinná situace volá k tomu, aby přistoupila
k novým iniciativám, církev znovu čte Bibli a naslouchá jí.
(547) Kvůli objasnění současné situace a upřesnění otázek,
které před nás staví, byla Papežská biblická komise vyzvána, aby
zkoumala Písmo ohledně „poměrů mezi místními církvemi či partikulárními skupinami na jedné straně a univerzalitou Božího lidu
na straně druhé.“ Tento dokument nejprve předkládá rozličná svědectví Starého nebo Prvního zákona, posléze ta, která se nacházejí
v Novém zákoně, na závěr se pokoušíme o souhrnnou prezentaci
toho, co je doloženo v Bibli.
(548) Z řečeného vyplývá následující schéma:
A. RŮZNÁ PO SOBĚ JDOUCÍ SVĚDECTVÍ BIBLICKÝCH KNIH
A.I. Rozličnost v jednotě, nikoli ovšem rozdělení, nebo
uniformita, podle Starého zákona
A.I.1. Rozličnost v univerzu
A.I.2. Principy jednoty
A.I.3. Jednota skrze kněžskou instituci
A.II. Od Starého k Novému zákonu
A.II.1. Jednota a rozličnost v době druhého chrámu
A.II.2. Ježíš z Nazareta
A.III. Jednota a rozličnost v pavlovských spisech
A.III.1. „Protopavlovské“ listy
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A.III.2. Listy „z vězení“
A.III.3. „Pastorální“ listy
A.IV. Jednota a rozličnost v synoptických evangeliích
a ve Skutcích
A.IV.1. Markovo evangelium
A.IV.2. Matoušovo evangelium
A.IV.3. Lukášovo evangelium a kniha Skutků
A.V. Ostatní spisy
A.V.1. List Židům
A.V.2. První list Petrův
A.VI. Jednota a rozličnost podle janovských spisů
A.VI.1. Evangelium
A.VI.2. Janovské listy
A.VI.3. Zjevení
B. KRÁTKÉ SHRNUTÍ BIBLICKÉHO SVĚDECTVÍ
B.1. Různé názvy jediné církve
B.2. Společenství církve v rozličnosti
A. RŮZNÁ PO SOBĚ JDOUCÍ SVĚDECTVÍ BIBLICKÝCH KNIH
A.I. Rozličnost v jednotě, nikoli ovšem rozdělení, nebo
uniformita, podle Starého zákona
A.I.1. Rozličnost v univerzu
(549) a) Bible se již od počátku představuje jako projev Boha
univerza, stvořitele „nebe i země“, tedy rozličnosti bytostí a jejich
druhů (srov. Gn 1, 11–31).
Tuto rozličnost bytostí v univerzu a v průběhu dějin rodů,
kmenů a národů (srov. Gn 10, 5…) Bůh chce a nahlíží ji jako
„dobrou“ (srov. Gn 1, 12.17.21.25.31).
(550) b) Nicméně sama v sobě pozitivní rozličnost mezi
lidmi (mezi pohlavími, kmeny a národy) se může stát zdrojem
rozdělení, když člověk nenaslouchá Božímu hlasu (srov. Gn 2–3)
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a propadne „zvrácenosti“ (srov. Gn 6, 12). Člověk ztrácí kontakt
s jemu prospěšnou přírodou (srov. Gn 3, 18), muž utiskuje ženu
(srov. Gn 3, 16), bratr zabije svého bratra (srov. Gn 4, 8.23.24),
národy podléhají rozptýlení (srov. Gn 11) a válčí mezi sebou.
A.I.2. Principy jednoty
(551) Navzdory těmto často i krvavým sporům lidské skupiny existují dále. Uchovávají si alespoň částečně svou vnitřní soudržnost na základě patriarchy dané rodiny, starších v klanu nebo
v národě, vládců národů a také pomocí různých druhů smluv mezi
národy, jejichž odlišnosti jsou tímto způsobem respektovány.
(552) Za účelem překonávání rozdělení a sporů mezi jednotlivci, rodinami a národy Bůh v Bibli používá některé instituce:
a) Bůh stvořitel pomocí vyvolení vybírá patriarchu, který
zajistí jeho požehnání svému reálnému nebo adoptivnímu potomstvu. Z uvedeného důvodu se na Abraháma odvolávají nejenom
Izraelité, ale také Izmaelité, Edomité, Madianité a potomci Ketuřini (srov. Gn 25, 1–4).
(553) b) Bůh Abrahámův a Izraele proměňuje smlouvy
(berít) mezi lidskými skupinami, jejichž národní bůh sloužil jako
svědek, ve smlouvu, v níž on sám má primární iniciativu. Mojžíš
je prostředníkem této smlouvy a izraelské kmeny se zavazují ve
vztahu k Bohu prostřednictvím úmluv (slova, přikázání). Tato
smlouva se ratifikuje pomocí různých kultických úkonů (srov.
Ex 24, 1–13) a věřící jsou takto povinni obnovovat své závazky
vůči Bohu a lidem.
(554) c) Tento režim smlouvy však nezajišťuje dostatečnou
ochranu proti vnitřním i vnějším sporům (kniha Soudců). Bůh
přivoluje k tomu, aby jeho lid měl instituci krále (srov. 1 Sam
8, 22) a dynastii (srov. 2 Sam 7, 8–16). Pod podmínkou věrnosti
mojžíšovské smlouvě tato smlouva obdaří krále právem a spravedlností (mišpat a sedaqah: Žl 72, 1–4; Gn 18, 19; 2 Sam 8, 15; Jer
22, 3...). Společně se svými politickými funkcemi dostával král
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prostřednictvím pomazání určitý náboženský statut. Jeho rozhodnutí služebníci považovali za slova národního Boha (srov. Přís
16, 10–15), on sám však zůstával služebníkem tohoto Boha (srov.
Žl 7, 8–19; 89, 4).
(555) d) Ačkoli v Davidovi královská instituce uskutečnila
některé přísliby Boha Abrahámova, nebyla schopna eliminovat
všechna rozdělení. Již od počátku vzbuzovala rivalitu mezi kmeny
a nebezpečné spory uvnitř samotné královské rodiny. Dokonce
ani David nedokázal zajistit lidu spravedlnost (srov. 2 Sam 15,
1–6). Jeho nástupce ztratil kontrolu nad okolními státy a vyvolal
nespokojenost u severních kmenů (srov. 1 Král 11). K rozdělení
došlo bezprostředně po Šalomounově smrti. I když se odvolávají
na téhož Boha, Izraelité se rozdělili a bojovali spolu.
(556) e) Již od Davidovy epochy se mezi proroky ozývají
hlasy proti králi a rovněž tak proti instituci království. Lid postupně přestával vnímat králova rozhodnutí jako Boží slovo. Skupiny
učedníků uznávají, že tímto slovem jsou výroky proroků, kteří byli
jejich učiteli. Ti někdy vystupovali proti rozdělení (srov. 1 Král
12, 24). Jako důležitého činitele míru a jednoty připomínají dávnou tradici spravedlnosti Boha Izraele, a to jak vzhledem ke králi
a lidu, tak vzhledem k cizím národům (srov. Am 1–2). Proroci také
udržovali při životě naději, že nějaký Davidův potomek shromáždí ve spravedlnosti (srov. Iz 11, 1nn.; Jer 23, 5) a v míru (srov. Ez
34, 24–25) nejen izraelské kmeny (srov. Ez 37, 15–28), ale také
ostatní národy (srov. Iz 55, 4–5). Objevuje se příslib nové smlouvy
(srov. Jer 31, 31–33; Ez 11, 17–20; 36, 25–28; Iz 24–26).
(557) f) Školy proroků vykazují velkou rozličnost co do
mentality i co do politických rozhodnutí. Lid ještě nedisponoval
nástroji, které by mu dovolovaly rozlišovat pravé proroky od těch
falešných. Platí však, že pro všechny je pouze jeden lid jediného
Boha Izraele. Deutronomistické hnutí se proto pokusilo sjednotit
vyvolený a zasvěcený národ (srov. Dt 7, 6) pomocí centralizace
kultu na „místě, které vyvolil Hospodin,“ tedy v chrámu zbudovaném Davidovými syny (srov. Dt 12, 5; 1 Král 8, 29). Deuterono194

mium uznává problematičnost a nedostatečnost prorocké instituce
(srov. Dt 18, 20nn.; Jer 28, 8–9), a proto ji staví na druhé místo
vzhledem k Mojžíšovi (srov. Dt 18, 15) a k jeho zákonu (Tóra).
Zákon je svěřen kněžím – levitům (srov. Dt 31, 9), kteří jsou pověřeni kultickou službou, jež spojuje rody všech kmenů do jednoho
„Hospodinova shromáždění,“ qahal JHVH (srov. Dt 23, 2nn.; Neh
13, 1; Mich 2, 5...), v řečtině (LXX) ekklésiá JHVH.
A.I.3. Jednota skrze kněžskou instituci
(558) V situaci zvýšené diverzifikace židovských komunit
v diaspoře, kterým už scházela národní politická autorita, služba
jednoty spočívala na kněžské instituci. Ta naplňovala zmíněnou
úlohu výlučně na základě autority Tóry, která shromažďuje lid
v edah (řecky synagógé) kolem vyvolující přítomnosti jejich
Boha. Tento Bůh nejenže si zvolil svatyni, ale působí rovněž to, že
v ní „přebývá“ jeho Sláva (srov. Ex 40, 34–35; Lev 9, 23). Bůh je
králem díky svému stvořitelskému jednání vzhledem k univerzu
(srov. Žl 93), a tak si postavil svůj trůn uvnitř své svatyně (srov.
Žl 96, 6) „na cherubech“ (srov. Žl 99, 1), aniž by se k němu někdo
směl přiblížit vyjma posvěceného velekněze jednou ročně. Tato
komunita, za niž má velekněz úkol přimlouvat se, je popisována
řadou metafor, které podtrhují její organickou jednotu: vinice
(srov. Iz 5, 7; Žl 80, 9–17); strom (srov. Ez 17, 23), město (srov. Iz
26, 1–2; Žl 46, 5), stádo (srov. Žl 95, 7; Ez 34).
(559) Zasvěcení lidu (srov. Ez 19, 6) představuje díky zákonům o očišťování (srov. Lev 11–16) hráz proti svodům ze strany
jiných národů (srov. Ez 16, 23–29). Ovšem národy jsou povolány
k tomu, aby měly účast na naději Izraele (srov. Iz 51, 5) a na jeho
kultu (srov. Iz 2, 2–4; 56, 6–7; 60, 13–14; Žl 102, 19–23). To je
případ moabské Rút, třetí generace potomků Idumejce a Egypťana
(srov. Dt 23, 4–9), stejně tak Babyloňanů, obyvatel Týru a Pelištejců (srov. Žl 87) i při jejich odlišném původu, ovšem pod podmínkou, že se znovu narodí na Siónu (srov. Žl 87, 5–6) a že budou
zachovávat Tóru (sobota – srov. Iz 56, 2.6–7; obřízka – srov. Gn
17, 12–14).
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(560) Jednota není garantována pouze pokrevním poutem,
které může být zpochybněno (srov. Ezd 2, 59–63; 2, 62) nebo
ohroženo smíšenými sňatky (srov. Ne 13, 23–30; Ezd 9–10), ani
mojžíšovskou berít, kterou mohou lidé porušovat (srov. Dt 31,
16.20; Oz 2, 4; Jer 11, 10; 14, 21; 31, 32; Ez 17, 15.19; 44, 7), ani
monarchickou politickou mocí, která nezachovávala právo a spravedlnost (srov. Jer 22, 13–17; 22, 3), ani áronovským kněžstvem,
které porušovalo smlouvu s Levim (srov. Mal 2, 5–8).
(561) Lid přetrhává smlouvu, nikdy se však neříká, že by ji
zrušil Bůh. Až podle knihy Daniel přijde cizí král, jehož „srdce
bude proti svaté smlouvě (11, 28)“ a jenž „bude soptit a jednat
proti svaté smlouvě. Obrátí se a přikloní k těm, kdo opustili svatou smlouvu (11, 30),“ pak ten, kdo stojí „při synech tvého lidu,“
povstane, aby zachránil ty, kdo jsou zapsáni v knize života, a bude
vzkříšením pro mnohé (12, 1–2). Stále v knize Daniel čteme, že
svatí Nejvyššího obdrží věčnou vládu spolu s tím, kdo přichází
„s nebeskými oblaky ... jakoby Syn člověka“ (7, 13–14. 27), a že
zároveň budou souzena obludná impéria.
A.II. Od Starého k Novému zákonu
A.II.1. Jednota a rozličnost v době druhého chrámu
(562) Rozličnost židovských komunit v diaspoře, která byla
vystavena vlivům různých politických mocí a odlišných kultur, se
ukázala být plodnou záležitostí, ať už se jedná o Egypt (Elefantina), nebo o Persii (Súsy, Nippur, Babylonie), nebo o Středomoří,
kde v helénské době vzrůstal jejich počet. Vlivem zmíněných
komunit přibývalo proselytů a těch, kdo měli bázeň před Hospodinem.
(563) Byla to právě tato věrnost Tóře jak na mravní, tak na
kulticko-kulturní rovině (pouti do chrámu, do vyvoleného a příbytku místa Boží Slávy), která garantovala jednotu izraelského
lidu. Je zřejmé, že Tóra nemůže zabránit tomu, aby zmíněné bohatství forem nepřecházelo do rozdělení, což se projevilo vznikem
náboženských skupin:
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a) Samaritáni neuznávali ani jeruzalémský chrám, ani autoritu proroků a ostatních spisů.
b) Židé v Egyptě přijímali Tóru podle septuagintní tradice
od doby Ptolemaiovců (Lagovců3 – III.–II. století před Kristem).
Někteří odmítali uznávat platnost jeruzalémského kněžstva, a proto se přiklonili k chrámu v Leontopoli a k jeho kněžstvu, které se
odvozovalo od velekněze Oniase.4
c) Naproti tomu saduceové měli silnou vazbu na jeruzalémský chrám a na zde rozvíjený kult.
(564) d) Komunita essénů se považovala za jediný autentický
chrám a za pravý Izrael. Příslušníci této komunity stavěli do protikladu „syny světla“ k „synům temnot.“
e) Stoupenci Judy Galilejského5 a ti, kdo se rozhodli stát
„sikarii“ a „zéloty,“ zamítali Ezechielovo rozlišování mezi „knížetem“ a „knězem,“ tedy mezi civilní a kultickou mocí (srov.
Ez 44–46; Num 27, 18–23). Považovali za neslučitelné žít v poslušnosti Bohu a zároveň v poslušnosti vůči pohanskému římskému impériu.
f) Hnutí křtitelů opětně valorizovalo „očišťování.“
g) Farizejové usilovali o přísné zachovávání čistého legalismu vprostřed pohanského světa a upřesňovali požadavky psané
Tóry na základě zvykového práva. Zjevení Boží Slávy mělo být
podle nich vyhrazeno posledním dobám.
(565) Po kompletním vymizení chrámového kultu a áronovského kněžství farizejové udrželi jednotu judaismu na základě
mravní věrnosti Tóře a synagogálnímu kultu. Z edah ve třetí knize
Mojžíšově se tudíž stala synagoga. Očištění a oddělení se slavilo
o velkých svátcích Roš ha-Šanah a Kippur, při nichž se proklamuPoznámka překladatele: „Lagovci“ je alternativní verze pojmenování Ptolemaiovců, která se vyskytuje v češtině velmi zřídka. Ve francouzštině „Lagides,“
v italštině „Lagidi“.
4
Poznámka překladatele: Onias byl velekněz vypuzený z Jeruzaléma za vlády
Antiocha IV.
5
Poznámka překladatele: Juda z Gamaly – Gaulonity osnoval židovské povstání v době, kdy Římané sesadili Heroda Archeláa a přivlastnili si Judeu jako
provincii své říše. Srov. Sk 5, 37.
3
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je královská důstojnost JHVH a odpuštění hříchů lidu. Rozličnost
ritů a místních tradic nezpochybňuje jednotu judaismu více než
různorodost rabínských interpretací.
A.II.2. Ježíš z Nazareta
(566) Ježíš započal svou službu v Galileji v době, kdy hebrejský lid prožíval svou jednotu na základě věrnosti Mojžíšově
Tóře a kultu v jeruzalémském chrámě, přičemž jeho rozdělení do
jednotlivých skupin (haireseis) zmíněnou jednotu ohrožovalo.
Teprve řadu let po jeho smrti budou vzpomínky na jeho činy a slova sepsány a utvoří to, co je nazýváno Nový zákon. Není možné
detailně definovat na základě evangelijních textů, které máme
k dispozici, jeho pozemský život. Nicméně některé základní prvky jeho života a poslání musí být hodnoceny jako bezpečně jisté.
(567) Ježíš patřil k hebrejskému lidu a obracel se na Izraele. Rovněž jeho učedníci byli Hebrejové. Když byli vysláni, aby
šířili Ježíšovo dílo, omezovali se pouze na Izrael. Když ustanovil
skupinu Dvanácti, kteří v nejstarší synoptické tradici ještě nejsou
nazýváni apoštoly,6 Ježíš vykonal prorocké gesto, a projevil tak
svůj záměr opětně sjednotit a obnovit izraelský lid s jeho dvanácti
kmeny, jak to judaistická tradice očekávala v souvislosti s mesiánskými dobami. Byl obviněn, že chce zničit jeruzalémský chrám.
(568) Kritické studie nedospěly k souladu v tom, jaký byl
přesný obsah jeho hlásání. Jsou zde bezesporu patrné prvky, které zpochybňovaly dávnou jednotu Izraele a dovolovaly zahlížet
obrysy nové jednoty, která měla překračovat onu dřívější. Připomeňme si tedy, jaká stanoviska vzhledem k Božímu království
a k Tóře mu přiznává apoštolská tradice:
Poznámka překladatele: Tato specifikace ze strany svatým stolcem vybraných
světových odborníků v oblasti biblických věd je poněkud zvláštní, protože synoptici slova „apoštol“ výslovně používají. Možná se zde míní jakási historicko-kritická rekonstrukce, případně domněnka, že slovo „apoštol“ se do poslední redakce synoptických evangelií dostalo jako průmět povelikonoční situace církve.
Pak by ale PBK na tomto místě měla tento názor představit, vysvětlit a především
doložit.
6
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(569) – V jeho hlásání Božího království se nesetkáváme
s některými tradičními prvky: politická a nacionalistická témata,
obnova davidovského královského trůnu v celém jeho lesku a vypuzení nepřátel lidu za hranice země, přičemž právě tyto záležitosti patřily k nejživější naději lidu (srov. Žl 17). Jeho kázání vykazuje univerzalistickou otevřenost. V návaznosti na myšlení proroků
(srov. Iz 25, 6) Ježíš očekával, že národy se shromáždí na hostině
Království spolu s patriarchy (srov. Mt 8, 11; Lk 13, 28).
(570) Ježíš nerušil Tóru, interpretoval ji však novým způsobem. Kritizoval způsob, jak byly pojímány předpisy týkající se legální čistoty, ustanovení ohledně soboty, které měly v judaistické
zbožnosti specifickou hodnotu. Jeho výzva k obrácení vyžaduje od
každého osobní rozhodnutí. Z uvedené příčiny Ježíš vyvolal rozdělení mezi lidmi. Ovšem z jeho smrti mají mít prospěch „mnozí.“
A.III. Jednota a rozličnost v pavlovských spisech
A.III.1. „Protopavlovské“ listy
(571) Pavel se představuje jako apostolos, je sice nejmenší
mezi apoštoly (srov. 1 Kor 15, 9), leč apoštol v pravém slova
smyslu (srov. Gal 1–2), protože je apoštolem Ježíše Krista (srov.
1 Kor 1, 1; 2 Kor 1, 1). Jeho poslání spočívá v hlásání Božího
evangelia předpověděného proroky o Synovi, který byl vzkříšen
v moci působením posvěcujícího Ducha (srov. Řím 1, 1–4). Pavel se výslovně nevěnuje otázce poměru mezi místními církvemi
a univerzalitou Božího lidu, nicméně v jeho listech nalézáme některá témata a určité prvky, které nám mohou v naší reflexi nad
uvedenou problematikou. Jedná se o vztahy mezi: Židy a ostatními národy, silnými a slabými, chudými a bohatými, muži a ženami, věřícími a Pavlem a jeho spolupracovníky. Dále je třeba zmínit
existenci mnoha domácích církví (srov. Řím 16, 5; Flm 2); hereze,
schizmata a nepořádky, rozličnost darů a charismat...
(572) Naše téma bude objasněno zejména pomocí analýzy
dvou konkrétních situací: 1. Jak Pavel v listu Galaťanům posuzuje
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poměr mezi obrácenými pohany a židokřesťany? 2. Jak se nám
jeví v prvním listu Korinťanům a v listu Římanům rozličnost
v jednotě těchto dvou komunit?
(573) V listu Galaťanům 1–2 Pavel konstatuje jednotu věřících a klade důraz na jedinečnost evangelia: tatáž milost přichází
od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista, jenž se obětoval, aby nás
vysvobodil z tohoto „zlého“ světa (srov. Gal 1, 3–4). Výraz ekklésiá tú Theú (1, 13) má pravděpodobně jiný než pouze místní
význam.
Ostatně neexistují pouze různé církve v Galácii (srov. 1, 2)
a jinde, což je známkou životnosti. Vyskytují se rovněž závažná
napětí vyvolávaná judaizujícími křesťany, kteří zbavují Kristovo
evangelium jeho vlastní povahy. Pavel vypravuje, k čemu došlo,
když s Barnabášem přivedli Tita do Jeruzaléma. On sám předložil
své evangelium těm, kdo něco znamenají. Ti pak uznali apoštolát,
který mu byl svěřen. Účastníci setkání přijali dva odlišné druhy
evangelizace: jednu pro obřezané, která byla svěřena Petrovi,
a druhou pro neobřezané, která byla svěřena Pavlovi. U příležitosti konfliktu v Antiochii Pavel dokládá, že pro všechny ospravedlnění vzchází z víry v Ježíše Krista, a nikoli ze skutků podle
mojžíšského zákona. Když napomenul Petra, jenž se vyhýbal
společnému stolování s pohanokřesťany, že nejedná podle pravdy
evangelia (srov. Gal 2, 14), Pavel obhajoval svobodu vzhledem
k zákonu pro své obrácené pohanokřesťany.
(574) 2. Rozdělení v korintské církvi, o nichž se hovoří
v 1 Kor 1–3, bylo zapříčiněno rozdílností mezi různými stranami. Pavel to však nepovažoval za legitimní. V 1 Kor 12 a Řím
12 ovšem Pavel popisuje nezbytnou rozličnost tím způsobem, že
používá obraz těla a jeho údů. Duch uděluje každému jeho dary
podle toho, jak chce: „Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch;
rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech“ (1 Kor 12, 4–6.15–22;
Řím 14, 2–3). Tato rozličnost, jistě chtěná Bohem, se nesmí stát
příčinou nepořádku. Bůh, Ježíš Kristus a Duch garantují jednotu na základní rovině, ovšem totéž působí odlišným způsobem
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a v závislosti na svých vlastních charakteristikách také křest (srov.
Gal 3, 27–28; Řím 6, 3–4) a eucharistie (srov. 1 Kor 10, 16–17),
víra (Řím 1, 16; 3, 22) a agapé (1 Kor 13; Řím 5, 3–8).
(575) 3. Za pomoci těchto dvou příkladů, můžeme nastínit
pavlovskou syntézu a stanovit tak východisko pro reflexi nad
prostředky, jejichž pomocí Bůh zajišťuje vzájemnou soudržnost
mezi křesťany. Následně podtrhneme podmínky dobře integrované rozličnosti.
Některé prvky jednoty Izraele hrají silně podružnou roli.
Aniž by negoval svatost, spravedlnost a správnost Tóry (srov. Řím
7, 12), Pavel podtrhuje na ostatních místech její exkluzivistický
a nacionální charakter (srov. Gal 2, 14). Pavel také odmítá jako
princip jednoty obřízku a pravidla o pokrmech. Ačkoli přiznává
privilegium Izraele na kultické rovině (srov. Řím 9, 4), Pavel hovoří málo o chrámu, neboť křesťané samotní jsou svatyní (náos)
Boží (srov. 1 Kor 3, 16–17; 2 Kor 6, 16). Jeruzalém si uchovává
svoji důležitost jedině jako mateřská církev a výraz věrnosti Boha
jeho vlastní smlouvě. Autorita této církve stojí na tom, že se v ní
nacházejí vůdčí a pověstné osobnosti, které jsou vnímány jako
sloupy (stýloi) společenství (srov. Gal 1, 19). Pokud by se netěšil
jejich souhlasu, Pavel by měl za to, že se namáhal nadarmo (srov.
Gal 2, 2). Vůbec se nehovoří o „svaté zemi.“ Křesťan se vztahuje
k Abrahámovi a k vyvolenému lidu skrze víru v Krista.
(576) Pavel naproti tomu podtrhuje apoštolskost (srov. Gal
1, 1; 1 Kor 9, 1), jež reprezentuje univerzalitu a jednotu, která
se neomezuje na nějakou místní církev. Apoštol Pavel sám bez
jakéhokoli stínu pochybnosti představuje vazbu jednoty mezi partikulárními církvemi. Hlásání téhož evangelia sjednocuje všechny věřící různých církví (srov. 1 Kor 15, 11). Rovněž tak křest
a eucharistie (společná jídla) působí společenství mezi křesťany.
Z 1 Kor 11, 23n. lze vyvozovat, že eucharistie je zásadně tatáž
v Korintě, v Antiochii i v Jeruzalémě.
(577) Rovněž vzájemná komplementarita charismat představuje zprostředkování jednoty. Bez rozličnosti darů by nebyla
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možná funkce těla. Pavlem stanovené předpisy, které jsou někdy
velmi uniformní, jsou ve službě jednoty. Pavel je přesvědčen, že
má v dané věci pravomoc (exúsiá – srov. 2 Kor 10, 8; 13, 10),
i když ne vždy ji používá. V souvislosti s tím, co nařizuje, připomíná to, co se dělá jinde. Konečně platí že společenství (koinóniá)
mezi apoštoly podporuje jednotu mezi různými církvemi (srov.
Gal 2, 9). Mnohost těchto církví by mohla vést k rozdělení, což by
mařilo apoštolát. To, že se pamatuje na chudé v Jeruzalémě (srov.
Gal 2, 10), představuje konkrétní výraz společenství. Sbírka, o níž
se v listech hovoří, je znamením, které dobře vyjadřuje solidaritu
mezi křesťany v eminentně eklesiálním smyslu.
(578) Pokud se jedná o rozličnost, Pavel chápe různost údů
jako bohatství těla. Na této rovině mizí uniformita. Pavel se stává
vším pro všechny, „Židům jsem byl židem, abych získal židy. Těm,
kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty,
kteří jsou pod zákonem – i když sám pod zákonem nejsem. Těm,
kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří
jsou bez zákona – i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť
mým zákonem je Kristus“ (1 Kor 9, 20–21; srov. 1 Kor 9, 19–22).7
Od jeruzalémských autorit požaduje, aby dokázaly rozlišovat to,
co je podstatné a co také musí být totožné pro všechny křesťany.
Pavel tudíž rázně odmítá jakékoli konformistické sektářství. Aniž
by formálně propagoval lidské hodnoty, které oscilují v závislosti
na rase, náboženství a kultuře, Pavel usiloval o to, aby osvobodil
své pohanokřesťany od náboženské inkulturace ze strany židů.
Sledujeme-li Pavlovo počínání, lze si tudíž položit otázku, zda se
různé místní církve nemají odlišovat na základě svých specifických charismat, a tak přispívat k legitimní a plodné rozrůzněnosti
jedné a univerzální církve.
A.III.2. Listy „z vězení“
(579) Zajímají nás dva z těchto listů, totiž Kolosanům a Efezanům. Jejich základní ladění je odlišné od protopavlovských spiPoznámka překladatele: Místo útržkovitých několikaslovních citací jsme si
dovolili vložit celistvější citaci, díky čemuž se místo stává jasnějším.
7
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sů. Kristus je hlavou církve, která je jeho tělem. Eschatologie se
zde jeví více jako „přítomná,“ christologie je spíše kosmická.
(580) 1. List Kolosanům podtrhuje Pavlovu autoritu tváří
v tvář nebezpečí hereze. Ovšem vícekrát se hovoří o rozličnosti
v jednotě. Kristus je hlavou těla, tedy církve (srov. 1, 18), hlavou
„z níž celé tělo, pevně spojené klouby a šlachami, roste Božím růstem“ (2, 19). Křesťané jsou povoláni k pokoji v Kristu v jednom
těle (srov. 1, 15). Zdroj této terminologie je spíše kosmologický
než politický. Podle listu Kolosanům má církev ve světě určité povolání, které přináší plody díky evangeliu (srov. 1, 6), jež se hlásá
všemu stvoření pod nebem (srov. 1, 23). Kolosané se musí modlit,
aby Bůh otevřel brány pro kázání (srov. 4, 3–4). Některé mravní
předpisy vykreslují křesťanský styl života pro každého příslušníka
velké rodiny: na jedné straně pro manžely, rodiče a učitele, pro
manželky, syny a otroky na straně druhé (srov. 3, 18–4, 1). Na
první místo však křesťané musejí klást agapé, která je svorníkem
dokonalosti (srov. 3, 14).
(581) 2. V listu Efezanům se opětně rozvíjí totéž povzbuzení.
V rodinném kodexu 5, 21–6, 9 se jednota mezi Kristem (hlavou,
ženichem, spasitelem) a církví, jeho tělem a nevěstou, stává vzorem pro vztahy mezi manželem a manželkou. Duch svatý působí,
že v srdcích křesťanů přebývá Kristus, takže jsou zakořeněni
a zakotveni v lásce (srov. 3, 16–17). Bůh dává lidem poznat záměr
svého milosrdného rozhodnutí rekapitulovat (shrnout, obnovit)
celý svět pod jedinou hlavou, Kristem (srov. 1, 9–10). Pavel listu
Efezanům, který sám sebe definuje jako „nejmenšího mezi všemi
svatými,“ přijal milost zvěstovat pohanům Kristovo neprobadatelné bohatství (srov. 3, 8). Jedná se o zjevení aktivní přítomnosti
Boha ve světě.
(582) Rovněž v listu Efezanům je církev tělem Krista, který
je její hlavou. Této církvi daroval velkou rozličnost služeb, které
mají budovat jeho tělo (srov. 4, 7.11–12). „Z něho roste celé tělo,
pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se
v lásce podle toho, jak je každé části dáno“ (4, 16). Církev je dále
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přirovnávána ke stavbě chrámu, jehož základem jsou apoštolové
a proroci a jehož nárožním kamenem (akrogóniaios) je Kristus
(srov. 2, 20). Bez jakékoli pochyby je naším pokojem Kristus. On
utvořil ze dvou, tedy z židů a ostatních národů, jediný lid. Prostřednictvím kříže usmířil jedny i druhé s Bohem v jediném těle
(srov. 2, 14–22). Autor listu vybízí své křesťany slovy: „Usilovně
hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno
tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán,
jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech“ (Ef 4, 3–6). Ačkoli autor
nepoužívá výraz „jediná církev,“ jasně stvrzuje jednotu těla, jímž
je církev.
A.III.3. „Pastorální“ listy
(583) Pokud se jedná o místní církve v Efezu a na Krétě,
konstatujeme, že v těchto listech je patrný vývoj situace vzhledem
k tomu, co se popisuje v jiných listech pavlovských spisů. Setkáváme se zde s členitější organizací služeb. Víra se jeví méně jako
úkon a více jako „depositum,“ které je třeba uchovávat, jako nauka, jíž je třeba zůstávat věrní. Církev je vnímána méně jako sóma
(tělo) a více jako oikos (dům).
(584) Autor listu nehovoří výslovně o vztazích mezi těmito
církvemi a církví univerzální. Je však třeba věnovat pozornost
tomu, jak je vnímána Pavlova autorita, která překračuje jednotlivá
místa, také autoritu Pavlových reprezentantů Timoteje a Tita je
uznávána právě na tomto základě. Timotejovi byl udělen dar milosti prostřednictvím prorockého pokynu provázeného vkládáním
rukou ze strany kolegia presbyterů (srov. 1 Tim 4, 14) a ze strany
Pavla (srov. 2 Tim 1, 6). Timotej pak v příslušný čas vloží ruce na
jiné (srov. 1 Tim 5, 22). Projevuje se tu tedy jakýsi druh nástupnictví ve výkonu legitimní autority (srov. 2 Tim 2, 2).
(585) Aniž bychom mohli tvrdit, že rovněž v jiných komunitách existovala stejná situace, konstatujeme, že existovaly velké
podobnosti mezi církví v Efezu a církví na Krétě. Jedná se o po204

dobnosti takového druhu, které dospívají až k uniformitě. Proto
také Timotej, jenž zná Písmo svaté již od mládí, musí podobně
jako Titus bránit víru a zdravou nauku proti bludům (srov. 1 Tim
6, 20–21; 2 Tim 3, 13; Tit 1, 9; 3, 10). Oba dva musejí kompletovat organizaci církve. Titus ustanovil presbytery ve všech městech
podle Pavlovy instrukce (srov. Tit 1, 5). O presbyterech se hovoří
také v 1 Tim 5, 17–19. Kvality požadované od biskupa jsou totožné v 1 Tim 3, 2–7 a v Tit 1, 7–9. Timotej musí bdít nad kvalitou
diákonů (srov. 1 Tim 3, 8–10.12–13) a také žen (diákonky?) (srov.
3, 11). Konečně, podle Pavlových instrukcí Timotej i Titus musejí
povzbuzovat křesťany, aby se všichni, ať už patří ke kterékoli společenské vrstvě (srov. 1 Tim 5–6; Tit 2, 1–10), chovali bezvadně.
(586) Tímto způsobem bude zachována jednota místní církve, která má nevyhnutelně strukturovanou podobu. Křesťané jsou
Boží dům, církev živého Boha, „sloup a opora pravdy“ (1 Tim 3,
15). Křesťané přináležejí k lidu, jenž patří Ježíši Kristu na základě
jeho oběti (srov. Tit 2, 14).
A.IV. Jednota a rozličnost v synoptických evangeliích
a ve Skutcích
(587) Synoptická evangelia pokračují svým kérygmatem
v Ježíšově hlásání a podobně jako Pavel přinášejí evangelium na
nehebrejskou půdu.
A.IV.1. Markovo evangelium
(588) 1. V evangeliu podle Marka hraje přednostní roli
zvěstování Božího království (srov. Mk 1, 15); nicméně poselství
o Božím království se stává „evangeliem Ježíše Krista, Božího
Syna“ (srov. Mk 1, 1). To je charakteristika povelikonoční situace,
v níž se retrospektivně promýšlejí ústřední události křesťanské
víry, tedy Ježíšovo ukřižování a jeho vzkříšení.
(589) a) Petrovo vyznání Ježíše jako Mesiáše (srov. Mk 8, 29)
a jako Božího Syna ze strany setníka u paty kříže (srov. Mk 15, 39)
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se stalo spolu se slavením večeře Páně novým styčným bodem,
v němž se Boží lid sjednocuje. Je evidentní, že výraz ekklésiá se
neobjevuje ani v Markově, ani v Lukášově evangeliu, ovšem existence této skutečnosti se zřetelně přepokládá. Je obtížné popsat
poměr mezi církví a synagogou, ale jejich oddělení se zde již dá
zahlédnout (srov. Mk 7, 3–4; 12, 9; 13, 9). Nečistota pokrmů se
považuje za překonanou záležitost (srov. Mk 7, 15.19), Ježíš přináší něco zásadně nového (srov. Mk 1, 27; 2, 21–22), cítí pohnutí
před stádem bez pastýře (srov. Mk 6, 34) a zavrhuje [zločinné]
vinaře (srov. Mk 12, 1–12).
(590) b) Ježíšův zásah proti obchodníkům v chrámě je ospravedlněn slovy Iz 56, 7: „Můj dům bude zván domem modlitby pro
všechny národy“ (srov. Mk 11, 17). Blízkost Božího království
vyjádřená ve verších Mk 9, 1 a 13, 30 je stvrzena, „ale dříve musí
být evangelium kázáno všem národům“ (Mk 13, 10).
(591) c) Dvanáct, kteří budou jednou nazýváni apoštolové
(srov. Mk 6, 30), představuje především skupinu svědků, skupinu,
která sledovala život a dílo Ježíše Krista a která nyní musí v tomto díle pokračovat. Petr je tím, kdo je jmenován na prvním místě
(srov. Mk 3, 16). On je mluvčí (srov. Mk 8, 29).
(592) d) Vykupitelská Ježíšova smrt (srov. Mk 10, 45) ustavuje smlouvu v jeho krvi prolité za mnohé (srov. Mk 14, 24). Po
svém vzkříšení Ježíš jako pastýř shromažďuje své rozptýlené ovce
(srov. Mk 14, 27–28).
A.IV.2. Matoušovo evangelium
(593) 2. Matoušovo evangelium bylo nazváno evangeliem
církve po výtce. Dvakrát se zde užívá slovo „ekklésiá“ (srov. Mt
16, 18; 18, 17–18). Eklesiologická reflexe je vedena jednak návazností na Izrael, jednak odloučením od synagogy.
(594) a) Mnohé citace výslovně dokládají, že Ježíš je Mesiáš
Izraele a spasitel svého lidu, jak to zvěstovalo Písmo. Jenomže
Izrael jako celek ho nepřijal, a proto je výslovně kritizován (srov.
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Mt 20, 16; 22, 5–8). „Boží království“ považované Matoušem za
danost dějin spásy v minulosti, v přítomnosti i v budoucnosti bude
odňato vůdcům Izraele a dáno lidu, který bude přinášet jeho plody
(srov. 21, 43).
(595) b) Šimon, první mezi dvanácti apoštoly (srov. Mt 10,
2), dostává jméno Petr. On je položen jako základ univerzální Mesiášovy církve (Mt 16, 18 – „mú tén ekklésián“), jejíž soudržnost
bude garantovat. Jakožto držitel klíčů nebeského království je vybaven plnou pravomocí svazovat a rozvazovat, a proto je také garantem věrnosti Ježíšově osobě a jeho učení. Pravomoc svazovat
rozvazovat se vykonává rovněž v místní církvi (srov. Mt 18, 18).
(596) c) Jedenácti učedníkům svěřil oslavený Pán poslání
a vyslal je do celého světa, aby ze všech národů učinili učedníky
(srov. Mt 28, 19). Kristova všemohoucnost bude pokračovat v působení spásy v jejich komunitě (srov. Mt 28, 18–20).
A.IV.3. Lukášovo evangelium a kniha Skutků
(597) 3. V Lukášově evangeliu a v knize Skutků se nacházejí
Lukášovy teologické koncepce. V evangeliu se Ježíšovo působení
soustřeďuje na Izrael. Ježíš začíná působit ve své vlasti, v Nazaretě (srov. Lk 4, 16–30). Nepřekračuje hranice hebrejského území
(opačně v Mk 7, 24nn. = Mt 15, 21nn.). Když vysílá své apoštoly
(srov. Lk 9, 2) a učedníky (srov. Lk 10, 1), chce tak oslovit svým
poselstvím spásy celý Izrael.
(598) Lukáš ve svém díle rozvíjí teologii cesty (hodos, poreuomai). Ježíš jako chlapec se dvakrát vypravil do chrámu ke
svému Otci (srov. Lk 2, 41; 2, 23). On podniká spolu se svými
učedníky putování směrem k Jeruzalému (srov. Lk 9, 51nn.), kde
ho lidé zabijí (srov. Lk 13, 33), zde ho však Otec vzkřísí (srov. Lk
24, 34). Toto putování pokračuje v knize Skutků a vede z Jeruzaléma až nejzazším končinám světa (srov. Sk 1, 8). Jeruzalém se
nachází ve středu určitého pojetí dějin spásy, podle níž se starý
Boží lid proměňuje v lid, který si Bůh vyvolil mezi pohany (srov.
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Sk 15, 14). Přechod evangelia od Izraele k národům odpovídá Božímu záměru jak co do kontinuity, tak i diskontinuity.
(599) Dvanáct apoštolů (srov. Sk 6, 2), kteří se stali služebníky slova (srov. Lk 1, 2), představuje kvalifikované svědky díla,
smrti a vzkříšení Ježíše Krista (srov. Sk 1, 8.21–22). Mezi nimi
Petr jakožto první povolaný (srov. Lk 5, 1–10) dostává poslání
utvrzovat své bratry (srov. Lk 22, 32).
(600) V knize Skutků apoštolů se důrazně prezentuje život
prvotní církve jako život Božího lidu v rozličnosti a v jednotě.
Vyprávění o události Letnic (srov. Sk 2, 1nn.) nám líčí seslání
Ducha svatého, jenž se činí srozumitelným pro lidi různých jazyků
(a kultur). Tímto způsobem je překonáno zmatení jazyků vyvolané
pýchou stavitelů Babylonské věže. Církev zrozená z Ducha je již
od svého počátku utvářena lidmi různých jazyků a kultur, kteří
jsou nyní shromážděni Duchem ve víře. Jsou označováni jako
„bratři“ (srov. Sk 1, 15), „věřící“ (srov. Sk 2, 44), „učedníci“ (srov.
Sk 6, 1), „spasení“ (srov. Sk 2, 48), „nazorejská sekta“ (srov. Sk
24, 5), „křesťané“ (srov. Sk 11, 26; 26, 28).
(601) Výraz ekklésiá označuje nejčastěji místní církev
(včetně církve v Jeruzalémě a v Antiochii). Hovoří se ovšem také
o církvi v celé Judeji, Samaří a Galileji (srov. Sk 9, 31) a ještě
o církvi Boha, kterou si získal svou vlastní krví (srov. Sk 20, 28).
Hovoří se o tom, jak si místní církve vyměňují poselství a vzájemně si pomáhají i v materiální oblasti (srov. Sk 11, 29).
(602) Jakési „sumáře“ popisující život církve v Jeruzalémě
(srov. Sk 2, 42–47; 4, 32–35; 5, 12–16) mají v Lukášově redakci
hodnotu vzoru pro všechny církve. Věřící se ještě scházeli v Šalomounově sloupořadí, které se nacházelo v jeruzalémském chrámu
(srov. 5, 12). Vyzdvihuje se jejich jednota a svornost, které jsou
garantovány učením apoštolů, které pro všechny představuje referenční bod, dále se vyzdvihují: společenství (koinóniá), lámání
chleba a modlitby, jež se konaly v soukromých domech. Svobodné prodávání majetku a vkládání výtěžku do společné pokladnice
církve míří k překonání bídy a posilují vědomí bratrskosti. Stále
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se podtrhuje jednomyslnost křesťanů (homothymadon: srov. Sk 1,
14; 2, 46; 4, 24; 5, 12...), i když někdy byla narušována negativními událostmi (srov. Sk 5, 1–11).
(603) Skladba misijních kázání prvotního křesťanství vychází z modelů, které mají rozličný původ. Setkáváme se totiž s typy
křesťanského kázání, které se mění v závislosti na prostředí a posluchačích. Petrova řeč v Jeruzalémě o dni Letnic může být interpretována jako vzor misijního kázání před hebrejským publikem
(srov. Sk 2, 14–36), zatímco Pavlova řeč na Areopagu v Athénách
je příkladem misijní řeči pro řecké posluchačstvo (srov. Sk 17,
22–31).
(604) To je potvrzeno také výběrem témat a přirovnání,
která berou v konkrétních případech ohled na myšlenkový svět
těch, k nimž se promlouvá. Vidíme zde také různá mínění a spory
uvnitř prvotní církve. Tyto rozdílnosti jsou ve většině případů zapříčiněny odlišným původem věřících. Kniha Skutků ukazuje tyto
záležitosti bez obav. Například je patrná nespokojenost helénistů
vzhledem k Hebrejům, protože jejich vdovy bývaly při každodenním rozdělování pomoci opomíjeny (srov. Sk 6, 1–6). Jiný
konflikt se objevil, když se jednalo o to, jakým způsobem mají
být do církve přijímáni obrácení pohané. Mnoho lidí se obracelo
na křesťanství z pohanství a někteří židokřesťané se domnívali,
že musejí být obřezáváni (srov. Sk 15, 1–5). Připomínáme také
případ výhrad projevovaných vůči Pavlovi v době jeho poslední
návštěvy v Jeruzalémě (srov. Sk 21, 21).
(605) Řešení zvolená v knize Skutků rozhodně kompletně
neopomíjejí kulturní a náboženské zvláštnosti těch, kdo vstoupili
do církve. Dohoda, k níž dospělo shromáždění apoštolů, jak nás
o tom zpravuje 15. kapitola knihy Skutků, na jedné straně říká, že
není třeba ukládat Nežidům obřízku, na druhé straně ale Jakubovy
připomínky vybízejí k tomu, aby se v určité míře bral ohled na
dobrou pověst křesťanů před ostatními. Ve stejném smyslu v knize
Skutků vidíme, že Pavel je ochoten chovat se jako pravý Žid v Jeruzalémě (srov. Sk 21, 23–26).
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(606) V knize Skutků je patrná velká rozličnost ve způsobech, jak byla organizována církev a služby v závislosti na místech a etnických skupinách. Místní církve se jeví být velmi autonomní v tom, jak byl uspořádán jejich vnitřní život, i když zároveň
pěstovaly vzájemnou solidaritu a uchovávaly si přednostní vazbu
k Jeruzalému.
(607) Tato rozličnost vyjadřuje jednotu, která neopomíjí partikularity a pojímá je do společenství, jež je překračuje. V případě
objevivších se sporů kniha Skutků ukazuje prostředky, jak má být
uchována jednota, jedná se: o směrnice dávané apoštoly (srov. Sk
6, 2; 15, 7–11); o víru, již všichni vyznávají totožným způsobem
(srov. Sk 15, 7–9); o lásku, kterou mají chovat jedni k druhým;
o vzájemný respekt a o sebedarování; konečně a především o přítomnost Ducha svatého, který nejen shromáždil církev, ale také ji
řídí a vede. Podle víry komunity platí, že to byl sám Duch svatý,
který se vyjádřil prostřednictvím rozhodnutí apoštolského shromáždění (srov. Sk 15, 28).
(608) Jakmile se však jedná o určité rozhodnutí, bývá zapojena komunita jako celek. Ve Sk 6, 4 komunita schvaluje návrh apoštolů. Ve Sk 15, 22 dává komunita souhlas apoštolům a starším.
Pomocí těchto popisů života prvotní církve, které jsou
v jistém smyslu poněkud idealizované, autor knihy Skutků chtěl
předat budoucím generacím příklad života, který se nechává vést
láskou pod vedením Ducha.
A.V. Ostatní spisy
A.V.1. List Židům
(609) V listu Židům se přímo nepojednává o otázce jednoty
v rozličnosti. S velkou naléhavostí se zde však předkládá novým
způsobem princip jednoty, Kristova jediná oběť, nabídnutá jednou
provždy, nahradila rozličnost dávných obětí (srov. Žid 10, 5–10).
Kristus prohlášený za velekněze se stal „původcem věčné spásy“
pro všechny, kdo mu projevují poslušnost (srov. Žid 5, 9).
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(610) Křesťanská iniciace platí víc než zážitek strachu u hory
Chorébu (Sinaj) (srov. Žid 12, 8–21; Dt 4, 11; Ex 19, 12.16), neboť
uvádí do vztahu k „nebeskému Jeruzalému,“ tedy k „slavnostnímu
shromáždění církve“ (ekklésiá) prvorozených, jejichž jména „jsou
zapsána v nebi spolu s Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy“
(srov. Žid 12, 22–24; Jer 31, 31–34). To ukazuje na skutečnost,
že křesťanská jednota má základ, který není pozemský, i když se
musí vyjadřovat v konkrétní solidaritě (srov. Žid 3, 12–4, 16). Ti,
kdo mají „účast na Kristu“ (srov. Žid 3, 14), se musejí účastnit na
setkáních komunity (srov. Žid 10, 25), uchovávat si vzpomínku
na své první představené (srov. Žid 13, 7) a prokazovat učenlivost
vůči svým současným představeným (srov. Žid 13, 17), obhajovat
se proti cizím a pomíjejícím naukám, protože „Ježíš Kristus je
tentýž včera i dnes i na věky“ (srov. Žid 13, 8–9).
A.V.2. První list Petrův
(611) Tento list se prezentuje jako spis napsaný v Babylóně
(rozuměj v Římě – srov. 1 Petr 5, 13). List je adresován vyvoleným, kteří žijí jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithýnii (srov. 1 Petr 1, 1) a jsou pronásledováni kvůli
tomu, že jsou křesťany. Je zřejmé, že patří k různým místním
církvím, ovšem autor listu je všechny pokládá za údy jedné a téže
církve, které mají přijmout svědectví a povzbuzení od apoštola
Petra.
(612) Podle tohoto spisu si křesťané, jakožto „znovuzrození“
k nové naději ve vzkříšení Ježíše Krista, uvědomují své vlastní
povolání.
Křesťané zrození z Božího slova (srov. 1 Petr 1, 23) jsou
živými kameny pro duchovní stavbu (srov. 1 Petr 2, 5). Když se
přivtělují ke Kristu, jenž je živoucím kamenem, který stavitelé
odvrhli, který se však stal kamenem nárožním (srov. 1 Petr 2, 4),
křesťané dostávají dědictví8 a výsady Izraele, jež autor popisuje
Poznámka překladatele: Dědictvím se zřejmě míní dobrodiní přinesená Kristem.
8
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pomocí hlavních metafor užívaných ve Starém zákoně: národ
vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu
(srov. 1 Petr 2, 9; Iz 43, 20–21; Ex 19, 5–6). Křesťané jsou tudíž
Božím lidem, těmi, kdo obdrželi milosrdenství (srov. 1 Petr 2, 10;
Oz 1, 6–9).
(613) Autor povzbuzuje křesťany, aby zůstali pevní v pronásledování pamatujíce na to, „že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy“ (srov. 1 Petr 5, 9). Povzbuzuje rovněž
starší a sám se přitom definuje jako „starší jako oni,“ aby pásli
Boží stádo, které jim bylo svěřeno a jehož nejvyšším pastýřem je
sám Kristus (srov. 1 Petr 5, 1.2.4).
List nám představuje církev, která si je vědoma své důstojnosti jakožto Boží lid.
A.VI. Jednota a rozličnost podle janovských spisů
A.VI.1. Evangelium
(614) 1. Záměrem vyjádřeným ve čtvrtém evangeliu je zakořenit víru čtenářů v Ježíši Kristu a Božím Synu, aby měli život
v jeho jménu (srov. Jan 20, 31). Nesmí docházet k žádné diskriminaci, neboť Božím záměrem je spása světa (srov. Jan 3, 17). Každý, kdo věří (srov. Jan 3, 16), má věčný život. Lze tedy tvrdit, že
cílem evangelia je jednota všech ve víře a v křesťanském životě.
Evangelista vnímá rozličnost reakcí na Ježíšovu osobu (srov.
Jan 7, 12; 11, 45–46), podle něho však nejsou nepřátelské reakce
a nevěra ospravedlnitelné (srov. Jan 3, 18–20).
(615) 2. Ježíš se obrací na osoby nejrůznějšího původu a postavení, které ho přijímají velmi odlišně, jedná se: o učedníky Jana
Křtitele (srov. Jan 1, 35), kteří jsou Galilejci (srov. Jan 1, 44); o farizeje Nikodéma, který byl členem židovské rady (srov. Jan 3, 1;
7, 50; 19, 39); o Samařanku (srov. Jan 4, 7) a o její soukmenovce
(srov. Jan 4, 39), a to navzdory tomu, že mezi Židy a Samaritány
panovala roztržka (srov. Jan 4, 10); o královského funkcionáře
(srov. Jan 4, 46). V některých případech ho obklopoval velký
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zástup (srov. Jan 6, 5). Také někteří nežidé byli přitahováni jeho
osobou (srov. Jan 12, 20–21).
(616) 3. Veškerá tato rozličnost má nalézat jednotu díky Ježíši, který je dobrým pastýřem (srov. Jan 10, 11). Stanou se jedním
stádem a budou mít jediného pastýře (srov. Jan 10, 16). Ti, kdo
jsou najati za mzdu, dovolují, aby se stádo rozptýlilo (srov. Jan
10, 12). Tato jednota se nesmí omezovat pouze na lid Izraele, ale
musí se otevřít také pro jiné ovce (srov. Jan 10, 16), ba pro všechny Boží syny, kteří byli rozptýleni (srov. Jan 11, 52). Podle čtvrtého evangelia platí, že Ježíš zemřel kvůli této jednotě (srov. Jan 11,
51–52), která je také předmětem jeho ustavičné modlitby (srov.
Jan 17, 11.22–23) a rovněž prostředkem, jak přivádět svět k víře
(srov. Jan 17, 21.23). Vzorem a pramenem jednoty učedníků je
dokonalá jednota mezi Otcem a Synem, tedy jejich vzájemná niternost (srov. 17, 11.21). Učedníci musejí „zůstávat v Kristu“ tak,
jako jsou výhonky spojeny s vinným kmenem (srov. Jan 15, 1–7).
Klanění v „Duchu a v pravdě“ jim umožní překonávat problém rozdělení způsobovaný rozepří ohledně místa kultu (srov.
Jan 4, 21–24). Pravou svatyní bude tělo vzkříšeného Ježíše (srov.
Jan 2, 19–22). Duch, jehož Otec sešle na základě Ježíšovy prosby,
bude evidentně tajemným poutem, jež bude sjednocovat učedníky
(srov. Jan 14, 16–18). Čtvrté evangelium věnuje značnou pozornost duchovní jednotě věřících s Bohem díky interiorizaci Ježíšova poselství. Toto evangelium věnuje mnohem menší pozornost
strukturám této jednoty. Když poukazuje na to, že nové zrození
z vody a Ducha je podmínkou pro vstup do Božího království
(srov. Jan 3, 5), a na to, že „chléb života“ podmiňuje to, aby Synův
život sestoupil do učedníků (srov. Jan 6, 57), a to v síle oživujícího
Ducha podle Jan 6, 63, čtvrté evangelium předpokládá existenci
určitých osobních a komunitních úkonů, v nichž lidé přijímají od
Syna život přicházející od Otce.
(617) 4. Jednota se tedy již neklade na politickou rovinu (srov.
Jan 6, 15; 18, 37), neopírá se o lidské zbraně (srov. Jan 18, 36; 18,
10–11). Ježíš ji uskutečňuje pomocí pokorné služby (srov. Jan 13,
2–15) a bezvýhradného sebedarování (srov. Jan 10, 14–18; 13, 1;
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15, 13), Nařizuje svým učedníkům, aby následovali jeho příkladu:
„Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já
jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem“ (Jan 13, 34)
(618) 5. Čtvrté evangelium nepopisuje organizaci křesťanských komunit. Na obecné rovině hovoří o „učednících“ (78krát),
aniž by přitom padla zmínka o nějakém jejich rozlišování. Učedníci vydají svědectví spolu s Duchem (srov. Jan 15, 26–27). Jejich
jednota se tudíž definuje nikoli v rámci autority, nýbrž v rámci
vzájemné lásky a má hodnotu svědectví (srov. Jan 17, 20.23). Toto
svědectví není pouze lidskou záležitostí, protože před „světem“
projevuje to svědectví, které o Ježíšovi vydává Duch.
(619) 6. Výběr Dvanácti je pouze zmíněn (srov. Jan 6, 70; 13,
18; 15, 16.19), aniž by jejich úloha byla nějak blíže specifikována.
K tomu dojde po vzkříšení, až jim Ježíš udělí Ducha a pověří je,
aby pokračovali v jeho vlastním poslání (srov. Jan 20, 21–23).
Mezi nimi je zdůrazněn Petr, který v rozhodujícím okamžiku
koná vyznání víry (srov. Jan 6, 68–69). On má pro celek věřících
specifickou funkci, přestože třikrát zapřel Mistra (srov. Jan 18,
17.25–27), je jediný, kdo přijal od vzkříšeného Krista poslání, aby
pásl jeho beránky a ovce (srov. Jan 21, 15–19). O něco dříve Petr
vytáhl do loďky při zázračném rybolovu síť, která se neroztrhla
(srov. Jan 21, 11), což vyznívá jako symbolický detail.
(620) 7. Poslední kapitola ostatně vyjadřuje rozličnost povolání v jednotě víry v Krista, protože cesta, kterou bude muset
projít Petr, není tatáž jako v případě učedníka, jehož Ježíš miloval
(srov. Jan 21, 20–23). Role přidělená poslednímu zmíněnému nám
dovoluje zahlížet pluralismus, který existoval v církvi doby redakce čtvrtého evangelia. Komunity, které si uchovaly a dále rozvíjely janovskou tradici, se v mnoha ohledech lišily od těch, které
se utvářely na základě synoptické tradice. Jedná se o christologii,
která vyjadřuje velmi silně Ježíšovo Boží synovství a rovněž jeho
božství; o velmi specifickou pneumatologii; o eschatologii, která
je často prezentována jako již realizovaná. Tato tradice kladla velký důraz na „pravdu“ (alétheia) zjevenou v Ježíšovi a na agapé,
kterou přinesl. Zmíněné odlišnosti však nikdy nevyústily do sepa214

ratismu, což dokládá uznání Petrovy role komunitou milovaného
učedníka (srov. Jan 20 a 21).
A.VI.2. Janovské listy
(621) I když jsou janovské listy bezprostředněji eklesiální
než evangelium, hovoří se v nich méně o jednotě. Nicméně koinóniá – společenství (srov. 1 Jan 1, 3.6.7) je s daným tématem
spjato. Je to „svědectví“ prvních učedníků ohledně „Slova života“,
které umožňuje vstup do společenství, jež mají věřící „s Otcem
a s jeho Synem, Ježíšem Kristem“ (srov. 1 Jan 1, 1–3) a v nich
spolu se všemi ostatními (srov. 1 Jan 1, 7). Společenství se tudíž
zakládá na víře ve vtělené Slovo a vyjadřuje se ve vzájemné lásce
(agapé). V 1. listu Janově nacházíme tatáž témata jako ve čtvrtém
evangeliu, včetně tématu vzájemné niternosti, která je spjata s vírou v Ježíše a s láskou (agapé); 1 Jan dospívá až k tvrzení: „Bůh
je láska, a kdo zůstává v lásce (agapé), v Bohu zůstává a Bůh
v něm“ (1 Jan 4, 16). Pozornost je většinou věnována lásce mezi
křesťany, která je neslučitelná s láskou vůči světu charakterizovanému „sobeckými tužbami“ (srov. 1 Jan 2, 15–17; 5, 4.19). Nicméně v 1 Jan 2, 2 se setkáváme s jasným výrazem univerzálnosti,
protože se zde říká, že Ježíš Kristus „je smírnou obětí … za hříchy
celého světa.“
(622) Hlavní autorovou starostí je, aby svým čtenářům poskytnul kritéria křesťanské autentičnosti, neboť uvnitř křesťanského společenství není možné přijímat jakýkoli druh odlišnosti.
Proto také varuje před „antikristy“ (srov. 1 Jan 2, 18–19; 4, 3)
a před falešnými proroky (srov. 1 Jan 4, 1). Daná kritéria vyplývají
z christologické víry a z věrnosti přikázáním (specifikuje se pouze přikázání vzájemné lásky). Pokud se jedná o nauku (didaché)
o Kristu přišedším v těle (srov. 1 Jan 4, 2; 2 Jan 7; 2 Jan 10–11),
autor nařizuje, že věřící mají být v této záležitosti nesmlouvaví.
Ve třetím listu Janově se obráží situace konfliktu kvůli ambicím a vazbě na moc v církvi. „Presbyter“ je z toho roztrpčen, nejde však za hranice pokárání (srov. 3 Jan 10). Výraz ekklésiá, který
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ve čtvrtém evangeliu a v prvních dvou Janových listech schází,
označuje ve verších 6.9.10 místní církev.
A.VI.3. Zjevení
(623) V souvislosti s Beránkovým vykupitelským dílem
(égorasas) kniha Zjevení s velkou naléhavostí stvrzuje rozličnost
v jednotě. Beránek totiž svou krví „Bohu vykoupil lidi ze všech
kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem
našeho Boha“ (Zj 5, 9–10). O něco dále analogická formulace
upřesňuje, že se jedná o nezměrné množství těch, kdo stojí před
trůnem a před Beránkem (srov. Zj 7, 9). Po zmínce o tomto zástupu následuje výrok o 144 000 Božích služebnících, kteří pocházejí
„ze všech pokolení Izraele“ (srov. Zj 7, 3–8).
(624) Kromě rozličnosti na bázi původu se připomíná rozličnost „sedmi církví“ na základě geografické a duchovní situace.
Jan se od počátku obrací k nim jako k celku (srov. Zj 1, 4) ještě
předtím, než předává „andělovi“ každé z nich poselství od vzkříšeného Pána (srov. Zj 1, 18; 2–3), které však má v posledním důsledku platnost pro všechny (srov. Zj 2, 7.11 atd.). Výraz „anděl“
možná označuje toho, kdo byl za danou komunitu odpovědný.
Jeho poměr ke Kristu je představován jako velmi důvěrný (srov.
Zj 1, 16.20).
(625) Číslo sedm symbolizuje všeobecnost. Všechny církve
jsou sjednoceny prostřednictvím jejich společného podřizování se
Kristově autoritě a hlasu Ducha. Způsob, jakým se Jan prezentuje (srov. Zj 1, 9), dokládá bratrskost mezi křesťany všech církví.
Neříká se zde ale nic o organizaci těchto bratrstev a rovněž tak nic
o vztazích mezi jednou a druhou církví. V listech se ale nicméně
ukládá společný postoj, postoj vyžadovaný zejména vzhledem
k pohanskému kultu (srov. Zj 2, 14–15.20). Jedná se o zásah inspirovaného autora (srov. Zj 1, 3.10) zaměřený k posílení jednomyslné věrnosti všech církví. Zmíněný zásah má hodnotu „svědectví“
(srov. Zj 1, 21), které povzbuzuje k tomu, aby se zachovávalo
„Ježíšovo svědectví“ (srov. Zj 1, 9; 12, 17).
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(626) Zjevení ženy oděné sluncem s korunou dvanácti hvězd,
Mesiášovy Matky je mocným symbolem jednoty a kontinuity Božího lidu Starého a Nového zákona (srov. Zj 12, 1–2.5–6). Ostatně
symbol nového Jeruzaléma, který je Beránkovou nevěstou (srov.
Zj 21, 9; 22, 17), který sestupuje z nebe (srov. Zj 21, 2.10), jehož
dvanáct bran je trvale otevřeno pro všechny národy (srov. Zj 21,
12.25.26), vyjadřuje velkolepým způsobem vědomí ohledně povolání k jednotě. Nový Jeruzalém je jediným Božím příbytkem spolu
s lidmi, ovšem rozličnost zde není zrušena. „Budou jeho národy“
(možné čtení verše Zj 21, 3). Výpověď o „dvanácti Beránkových
apoštolech,“ kteří jsou jakoby základy (themeliús) zdí města (srov.
Zj 21, 14), představuje určitým způsobem strukturovanou jednotu.
Ovšem hlavní starostí autora knihy Zjevení není vyjadřovat určitou eklesiologii, nýbrž spíše posilovat naději křesťanů v dobách
pronásledování.
B. KRÁTKÉ SHRNUTÍ BIBLICKÉHO SVĚDECTVÍ
(627) Ačkoli existuje velká odlišnost zorných úhlů přítomných v biblických knihách, můžeme zde zahlížet různé cesty,
jejichž prostřednictvím Bůh univerza připravoval příchod Krista,
aby sjednotil rozptýlené syny Boží (srov. Jan 11, 52; srov. Lk 13,
29). Biblický Bůh není Bohem pouze Hebrejů, ale také Bohem
těch ostatních národů. Ospravedlňuje jedny z víry (ek) nebo na
základě moci víry, ostatní naproti tomu prostřednictvím (dia) víry
v Krista (srov. Řím 3, 29.30; 3, 26). On je Otec, jenž poslal svého
jediného Syna, aby spasil svět (srov. Jan 3, 16).
(628) Jednota Otce a Syna je základem jednoty mezi všemi
lidmi (srov. Jan 17, 21). Otec je původem všeho (srov. 1 Kor 8, 6)
a cílem všeho (srov. 1 Kor 15, 28). Jednota se vyjadřuje:
– v různých názvech, které se dávají Kristově církvi;
– v horizontu univerzality určujícím dynamismus každé církve a v prvcích společenství mezi církvemi.
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B.1. Různé názvy jediné církve
(629) Názvy, které se v Novém zákoně dávají církvi jsou
nejen rozličné, ale někdy také nesrovnatelné, když vezmeme
doslovně příslušné výrazy a přirovnání. Je skutečností, že církev
se nedá uzavřít do pouze jediné definice. Stejně jako každá živá
bytost i ona má svou specifickou individualitu. Dá se postihnout
pomocí různých názvů a přirovnání, které se zrodily v různých
prostředích a které také vyjadřují různé a vzájemně komplementární zkušenosti.
(630) 1. Její specifický název „církev“ označuje stále tutéž
skutečnost, i když se objevuje v různých podobách, které se někdy vztahují k určitému místu, jindy zase reprodukují její identitu
v prostoru a napříč časem; uvedená skutečnost je zaměřena k tomu, aby se rozšířila po celém světě.
Tento název v řecky pasném Starém zákoně označoval lid
Páně, jejž shromáždil Mojžíš v poušti, aby naslouchal Božímu
slovu a nasazoval se v poslušnosti vůči němu (srov. Dt 4, 10; 5,
22; Sk 7, 38). Je to posvátné shromáždění složené z očištěných
členů (srov. Dt 23, 2–4.8–9; Ex 19, 14–15; Sk 7, 38), sdružené na
základě ustavující události; toto posvátné shromáždění ustavičně
žilo z ustavující události a muselo ji ustavičně obnovovat pomocí
obřadů (srov. Dt 5, 3). V Novém zákoně je ustavující událostí,
v níž se naplňují přísliby Starého zákona, Kristova smrt a jeho
vzkříšení. Z něho církev vzešla a z něho také žije.
(631) 2. S Kristem, jenž je zjevením Boha v ukřižovaném
a vzkříšeném těle, také církev dostává novou podobu, totiž podobu těla. Obraz dobře známý antické klasice, nabývá nyní hlubšího
smyslu: křesťané jsou „Kristovým tělem“ (srov. 1 Kor 12, 27).
V Kristu jsou křesťané jako evidentně rozličné údy jediného těla
(srov. Řím 12, 5; 1 Kor 12, 12; Ef 2, 16; Kol 3, 15). Křesťané mají
rozličné dary (srov. Řím 12, 6; 1 Kor 12, 4), naslouchají však témuž Božímu slovu, všichni přijímají Kristovu nauku (srov. Mk 1,
27; Sk 13, 12; Tit 1, 9) a sytí se týmž chlebem (srov. 1 Kor 10, 17).
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Zmíněné tělo je živým a členitým organismem (srov. Ef 4,
16; Kol 2, 19). Kristus je jeho hlavou (srov. Kol 1, 18), zatímco
věřící jsou ve vzájemném poměru jako údy (srov. Řím 12, 5). Tento organismus roste v Duchu (srov. Ef 2, 21–22) až dotud, dokud
všichni společně nedorostou k věku zralosti a nenabudou v plnosti
podobu Kristovu (srov. Ef 4, 13).
(632) 3. Obraz těla upírá svou pozornost na organizaci církve, na její fungování a na její vzrůst. Obraz stáda evokuje současně téma rizika, dramatičnosti a rovněž odpovědnosti ze strany
pastýře. V antickém orientu se jednalo o tradiční obraz, který měl
jak politický, tak náboženský význam. Příslušné národy, které
provozovaly pastevectví, obvykle očekávaly od krále a od svých
národních božstev hojnost a jistotu. Bůh Izraele je pastýřem svého
lidu (srov. Žl 23). David, který zamlada vyváděl na pastviny stáda své rodiny (srov. 1 Sam 16, 11; 2 Sam 7, 8), se také sám cítil
odpovědný za svůj lid (srov. 2 Sam 24, 17). Když se Bůh rozhodl
spasit své ovce, s nimiž nakládali zle nehodní pastýři, přislíbil
svému lidu nového knížete: „Davida, svého služebníka“ (srov.
Ez 34, 22–24).
(633) Ježíš, syn Davidův, je tímto slíbeným pastýřem. On je
jediným pastýřem jednoho stáda (srov. Jan 10, 16; 1 Petr 5, 4; Žid
13, 20). On dává svůj život své ovce (srov. Jan 10, 11–16). Musí
přivést do ovčína jiné ovce, které pocházejí z jiných míst (srov.
Jan 10, 16). Některým ze svých učedníků svěřuje povinnost pást
jeho stádo (srov. Jan 21, 15–17; Sk 20, 28; 1 Petr 5, 2).
Kristus pastýř je také králem svého lidu. Poté, co zvěstoval
Boží království v průběhu své služby (srov. Mk 1, 15par.), v blízkosti své smrti obhajuje svou královskou důstojnost před Pilátem,
přičemž tvrdí, že jeho království není z (ek) tohoto světa (srov.
Jan 18, 33–37). Jakožto vzkříšený uplatňuje svou královskou důstojnost (srov. 1 Kor 15, 25; Zj 1, 12–3, 2), a to až do okamžiku,
v němž ji navrátí do rukou svého Otce (srov. 1 Kor 15, 24).
(634) 4. Církev, tělo, stádo, tyto názvy v sobě každopádně
obsahují něco obrazného. Ve všech třech případech se přesně de219

finují vztahy mezi Kristem a Božím lidem. Ostatní názvy, jimiž
je církev označována, předpokládají, že zmíněné vztahy jsou již
definovány, a kladou důraz na jejich afektivní rozměr. Tyto další
názvy rozhodně nejsou něčím podružným, protože ukazují hodnotu esenciálních aspektů tohoto tajemství.
(635) Mezi ostatními vystupují do popředí tři obrazy: Boží
lid je budova, pole a nevěsta. Tři právě zmíněné obrazy spolu
souvisejí, protože odpovídají třem esenciálním momentům, které
v Bibli propůjčují hodnotu lidskému životu: budování, pěstování,
uzavírání sňatku (srov. Dt 20, 5–7). Vzbuzuje úžas, že Bůh si chce
zbudovat dům, vysázet vinici, vzít si nevěstu, a tímto projektem
je právě církev.
(636) a) Boží lid je budova (oikodomé – srov. 1 Kor 3, 9), která se staví proto, aby se z ní stal svatý chrám (náos hagios – srov.
Ef 2, 21). Místní církev se často shromažďovala v nějakém domě
(kat’oikon: Řím 16, 5). Všichni křesťané jsou syny nebeského
Jeruzaléma (srov. Gal 4, 26). Ve svém těle jsou chrámem Božím
(srov. 1 Kor 3, 16; 2 Kor 6, 16), v němž přebývá Duch (srov. 1 Kor
6, 19). Kristus se představuje jednou jako stavitel své církve, již
zakládá na Petrovi (srov. Mt 16, 18), podruhé jako základ (themelion) budovy vystavěné apoštoly (srov. 1 Kor 3, 11), potřetí jako
nárožní kámen celé stavby (akrogóniaios) – Ef 2, 20; 1 Petr 2, 6;
kefalé góniás – Mk 12, 10; Sk 4, 11). V listu Efezanům (srov. Ef 2,
20; 4, 16) jsou apoštolové a proroci základem této budovy, která
se staví láskou – agapé (srov. Ef 4, 16).
(637) b) Boží lid je nazýván také jako vinice, vzácnou révou,
od níž vinař očekává plody (srov. Iz 5, 1–7; Ez 15; 17, 6–8; Žl 80,
9–17; Mk 12, 1–12par.). Aby mohli přinášet plody, učedníci musejí zůstat spojeni s vinným kmenem (srov. Jan 15, 1–8). U Pavla
je obrazem izraelského lidu vyvoleného Bohem také olivovník, na
nějž je prostřednictvím milosti naroubována divoká větev určená
k tomu, aby přijala svatou mízu (srov. Řím 11, 16–24).
(638) c) Láska Boha k jeho lidu se vyjadřuje pomocí obrazu
svatby, který je ještě výmluvnější. Izrael byl již od svého vyvolení
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nevěstou, již si Hospodin vybral a která ho často zklamala, avšak
nikdy ji definitivně nezapudil (srov. Oz 2, 4–25; Jer 2, 2; 31, 3–4;
Ez 16, 6–62). Tento obraz přebírá více novozákonních autorů,
kteří ho aplikují na Krista a církev (srov. Mt 9, 15par.; Jan 3, 29;
Mt 22, 1–14; 2 Kor 11, 2; Ef 5, 23–32). Tato svatební smlouva
dospěje ke svému naplnění na konci časů (srov. Zj 19, 7–9; 21,
2.9; 22, 17).
B.2. Společenství církve v rozličnosti
(639) Údaje, které nám skýtá Nový zákon, nám dovolují
rozlišit některé charakteristické rysy církve a umožňují nám,
abychom se pokusili o fenomenologický popis církve, jak se jeví
v dobách svých počátků. Existují v ní na jedné straně místní komunity a rozličné skupiny, na druhé straně se hovoří o Boží a Kristově církvi jako o univerzální skutečnosti.
(640) Existují církve v Jeruzalémě, v Antiochiii, v Korintě,
v Římě a na území Judeje, Galácie, Makedonie. Žádná z nich si
nenárokuje, že by byla jedinou Boží církví, neboť tato církev Boží
je v každé z nich skutečně přítomna. Ustavují se vztahy mezi církvemi: mezi Jeruzalémem a Antochií; mezi církvemi založenými
Pavlem a Jeruzalémem, kam pavlovské církve zasílají výtěžek ze
sbírky; mezi církvemi, která je adresátkami 1. Petrova listu, a těmi
církvemi, jimž je adresována kniha Zjevení. Pavel tvrdí, že se cítí
být zodpovědný za všechny církve (srov. 2 Kor 11, 28). Všude
v církvi je také uznávána apoštolská autorita.
(641) 1. Všechny zmíněné prvky, které ukazují na univerzální pojetí církve, ale zároveň také na různé způsoby její realizace,
označují v Písmu dynamickou skutečnost. Síla univerzální jednoty pochází od Boha. V Ef 4, 4–6 se sice nevyskytuje výraz „jedna
církev,“ nicméně ve zmíněném textu nalézáme jak zdroj jednoty,
tak také směrnice ohledně způsobu jednání: „Jedno tělo a jeden
Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra,
jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze
všechny působí a je ve všech.“
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„Jeden Pán,“ Kristus, který v sobě sjednocuje muže a ženy
všeho druhu. Všichni jsou spojeni s ním, a tak jsou osvobozováni
od svých vlastních limitů.
„Jedna víra,“ která je principem a bohatstvím nového života
v Duchu, je branou vedoucí do nového světa, kde všichni mohou
vidět Otce v jeho Synovi (srov. Jan 14, 9) a vzájemně se přijímat
jako bratři a sestry.
„Jeden křest,“ který je iniciační liturgií, při níž je prostřednictvím příslušného obřadu na křtěnce vložena pečeť přilnutí ke
Kristu a k jeho církvi.
„Jedna naděje,“ která neklame (srov. Řím 5, 5) těch, kdo se
vydávají na cestu, aby byli stále s Pánem (srov. 1 Sol 4, 17).
„Jedno tělo,“ protože všichni mají účast na jediném chlebu
(srov. 1 Kor 10, 17).
„Jeden Duch,“ který působí skrze rozličnost duchovních
darů, služeb a projevů zaměřených ke společnému dobru (srov.
1 Kor 12, 4–7).
„Jeden Bůh a Otec všech,“ jenž usmířil svět se sebou v Kristu
(srov. 2 Kor 5, 19), „od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho
(1 Kor 8, 6).
(642) 2. Tuto Boží moc a tuto zkušenost jednoty prožívali
lidé, kteří se mezi sebou odlišovali a vykazovali rozličné charakteristiky, někdy dokonce i protichůdné.
Dynamiky tohoto světa jsou četné, různá jsou charismata
církví, svatí jednají na základě své osobnosti. Odlišné jsou služby:
apoštolové a proroci, episkopové a presbyteři, diákoni, učitelé,
pastýři, … Jsou vybíráni odlišným způsobem v závislosti na různých místech a některé z těchto služeb mohou být vykonávány
osobami obou pohlaví. Z uvedené rozličnosti jediná víra ve skutečnosti těží nauková a teologická vyjádření, kulturní a sociální
výrazové prostředky, v nichž se mohou kompletně vyjadřovat
a očišťovat způsoby myšlení a tradice lidstva, zde se také může
naplňovat kreativita lásky – agapé.
(643) Díky této lásce, již do srdcí vlévá Duch (srov. Řím
5, 5), díky lámání chleba (srov. 1 Kor 10, 16–17), díky svědectví
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Dvanácti, mezi nimiž Petr jakožto ten „první“ (srov. Mt 10, 2)
je pověřen Ježíšem, aby pásl jeho ovce (srov. Jan 21, 16–17),
díky Pavlovu kázání, v němž pokračovali jeho spolupracovníci
Titus a Timotej, a díky poselství čtyř evangelií se jednota Kristovy církve uskutečňuje uprostřed mnohotvárné rozličnosti. Tato
jednota znamená usmíření národů rozdělených nenávistí (srov.
Ef 2, 14–16). Díky Božímu milosrdenství, díky působení vzkříšeného Krista a díky moci Ducha může jednota církve překonat
rozdělení, která se zdají být nepřekonatelná. V ní pak oprávněná
rozličnost nabývá úžasné plodnosti.
Řím, 11.–15. dubna 1988
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